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Elméleti oktatási helyszín:     
6500 Baja, Grassalkovich u.3.   
 

Felügyeleti szerv:    

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
Dél-alföldi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály 
Bács-Kiskun Megyei Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály 
6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A 
Telefon: +36 16 795 114 
Email: bacs@nkh.gov.hu 

Engedélyező szerv:  
Innovációért és Technológiáért Felelős Minisztérium 
1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45. 
06- 1/814-1818, kepzesivizsgaztatasifoo.smf@nkh.gov.hu 

Tanfolyamra való felvétel módja: 

A tanuló az ügyfélfogadó irodában személyesen jelentkezik, vagy telefonon keresztül tájékoztatást kap az életkori feltételekről, a közlekedésbiztonsági alkalmasság 
szükségességéről, valamint a tanfolyam és a kategóriához kapcsolódó vizsgafeltételekről. Telefonon történő időpont egyeztetés után hozza magával a jelentkezéshez 
szükséges papírokat.  Tájékoztatást kap a képző szerv vállalkozási feltételeiről, írásos tájékoztatott kap. A Jelentkezési lapot értelemszerűen, a személyi igazolvány adatai 
alapján olvasható, nyomtatott betűvel kitölti, majd az autósiskola írásos tájékoztatóját átveszi a képző szervvel kötött szerződés mellékleteként. Fiatalkorú esetén a 
szerződést a törvényes képviselőnek is alá kell írnia. A Jelentkezési lapon nyilatkozik, hogy nincs a járművezetéstől eltiltva, s hogy legalább alapfokú iskolai végzettséggel 
rendelkezik. A tanfolyam indításakor lehetősége van leadni az autósiskolánál a háziorvosi által készített alkalmasságáról szóló igazolást (A1, A, B, I. csoportra vonatkozó). 

Tanfolyamra az jelentkezhet, aki az alábbi felsorolásban jelölt életkornál legfeljebb félévvel fiatalabb.  
 

Válaszható tanfolyamok: 
Tanfolyami díjaink:  
„A1” kat.: életkor 16 év             

 VolánSuli  BT által elméleti órák felosztása: Elmélet:  kötelező  16 óra 40.000 Ft Alapórákra gyakorlati vezetés   1 tanóra =   50 perc 

  Közlekedési ismeretek :     14 óra Járműkezelés  kötelező 6 óra 30.000 Ft     

 Járművezetés elmélete :       6 óra Városi vezetés:  kötelező 8 óra 40.000 Ft   5.000 Ft/ óra  

 Műszaki ismeretek :              2 óra Országúti vezetés:  kötelező 2 óra   10.000 Ft    kötelező:240 Km 

 Összesen                             22 óra Vizsgaóra:          5.000 Ft     

  Összesen:      125.000 Ft     

      

„A1”Kat. érvényes „B” kat. vez. eng.: 17.év             

 VolánSuli  BT által elméleti órák felosztása: Elmélet:  kötelező  3 óra 30.000 Ft Alapórákra gyakorlati vezetés   1 tanóra =   50 perc 

  Közlekedési ismeretek :     1 óra Járműkezelés  kötelező 1 óra 5.000 Ft     

 Járművezetés elmélete :      1 óra Városi vezetés:  kötelező 1 óra   5.000 Ft     5.000 Ft/ óra  

 Műszaki ismeretek :             1 óra Vizsgaóra:       5.000 Ft    kötelező:30 Km 

 Összesen                              3 óra Összesen:       45.000 Ft   
  

 

„A” Kat.  két éven túl  érvényes A2  vezetői 
engedéllyel: 

            

 Életkor 20 év Elmélet:  kötelező  3 óra 30.000.Ft Alapórákra gyakorlati vezetés   1 tanóra =   50 perc 

 VolánSuli  BT által elméleti órák felosztása: Járműkezelés  kötelező 2 óra  10.000 Ft     

  Közlekedési ismeretek :     1 óra Városi vezetés:  kötelező 4 óra 20.000 Ft    5.000 Ft/ óra  

 Járművezetés elmélete :      1 óra Országúti vezetés:  kötelező 2 óra   10.000 Ft    kötelező:120 Km 

 Műszaki ismeretek :             1 óra Vizsgaóra:          5.000 Ft     

 Összesen                              3 óra Összesen:      75.000 Ft   
  

21. életév betöltéséig „A” kategóriás vezetői engedéllyel csak olyan motoros tricikli vezethető, amelynek teljesítménye a 15 kW-ot nem haladhatja meg. 
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„A” kat 24 életév. Nem rendelkezik más motoros 
kategóriával: 

            

 VolánSuli  BT által elméleti órák felosztása: Elmélet:  kötelező  22 óra  40.000.Ft Alapórákra gyakorlati vezetés   1 tanóra =   50 perc 

  Közlekedési ismeretek :     14 óra Járműkezelés  kötelező 10 óra   50.000 Ft     

 Járművezetés elmélete :       6 óra Városi vezetés:  kötelező 11 óra   55.000 Ft    5.000 Ft/ óra  

 Műszaki ismeretek :              2 óra Országúti vezetés:  kötelező 5 óra  25.000 Ft    kötelező:390 Km 

 Összesen                             22 óra Vizsgaóra:            5.000 Ft     

  Összesen:       175.000 Ft   
  

  

„A” Kat.  két éven túl  érvényes Akorl.  vezetői 
engedéllyel: 

            

 Életkor 24 év Elmélet:  kötelező  3 óra 30.000.Ft Alapórákra gyakorlati vezetés   1 tanóra =   50 perc 

 VolánSuli  BT által elméleti órák felosztása: Járműkezelés  kötelező 2 óra    10.000 Ft     

  Közlekedési ismeretek :     1 óra Városi vezetés:  kötelező 4 óra  20.000 Ft   5.000 Ft/ óra  

 Járművezetés elmélete :      1 óra Országúti vezetés:  kötelező 2 óra 10.000 Ft    kötelező:120 Km 

 Műszaki ismeretek :             1 óra Vizsgaóra:           5.000 Ft     

 Összesen                              3 óra Összesen:       75.000 Ft     

 
„A” Kat.  két éven túl  érvényes A1  vezetői 
engedéllyel: 

            

 Életkor 24 év Elmélet:  kötelező  3 óra 30.000.Ft Alapórákra gyakorlati vezetés   1 tanóra =   50 perc 

 VolánSuli  BT által elméleti órák felosztása: Járműkezelés  kötelező 4 óra  20.000 Ft     

  Közlekedési ismeretek :     1 óra Városi vezetés:  kötelező 4 óra  20.000 Ft    5.000 Ft/ óra  

 Járművezetés elmélete :      1 óra Országúti vezetés:  kötelező 2 óra   10.000 Ft    kötelező:150 Km 

 Műszaki ismeretek :             1 óra Vizsgaóra:           5.000 Ft     

 Összesen                              3 óra Összesen:       t     

  Összesen:       85.000 Ft   
  

 

 
 
„A” Kat.  két éven belüli elméleti és forgalmi  
vizsgaidőponttal érvényes A1  vezetői engedéllyel: 

            

 Életkor 24 év Elmélet:  kötelező  - -.Ft Alapórákra gyakorlati vezetés   1 tanóra =   50 perc 

 Járműkezelés  kötelező 6 óra  30.000 Ft     

 Városi vezetés:  kötelező 8 óra  40.000 Ft    5.000 Ft/ óra  

 Országúti vezetés:  kötelező 2 óra 10.000 Ft    kötelező:240 km 

 Vizsgaóra:         5.000 Ft     

 Összesen:            

  Összesen:       85.000 Ft   
  

 

 
„A” Kat.  két éven belüli elméleti és forgalmi  
vizsgaidőponttal érvényes A2  vezetői engedéllyel: 

            

 Életkor 24 év Elmélet:  kötelező  - -.Ft Alapórákra gyakorlati vezetés   1 tanóra =   50 perc 

 Járműkezelés  kötelező 4 óra  20.000 Ft     

 Városi vezetés:  kötelező 4 óra  20.000 Ft    5.000 Ft/ óra  

 Országúti vezetés:  kötelező 4 óra 20.000 Ft    kötelező:180 km 

 Vizsgaóra:           5.000 Ft     

 Összesen:       0     

  Összesen:       65.000 Ft   
  

 
 

„B” kategória 17 életév             

 VolánSuli  BT által elméleti órák felosztása: Elmélet:eleirneing  kötelező  28 óra 50.000.Ft Alapórákra gyakorlati vezetés   1 tanóra =   50 perc 

  Közlekedési ismeretek :     16 óra Járműkezelés  kötelező   9 óra  48.600 Ft     

 Járművezetés elmélete :       8 óra Városi vezetés:  kötelező 14 óra  75.600 Ft   5.400 Ft/ óra  

 Műszaki ismeretek :               4 óra Országúti vezetés:  kötelező   4 óra 21.600 Ft    kötelező:580 Km 

 Összesen                               28 óra Éjszakai vezetés:      kötelező   2 óra  10.800 Ft     

  Vizsgaóra:           5.400 Ft     

  Összesen:       212.000 Ft   
  

 A járművezetői tanfolyamok tantárgyai, kötelező minimális óraszámok, elméleti tanórák időtartama és a teljesítendő kilométert (menettávolságot) 

 
A fent jelölt óraszámokban tartja az autósiskola a képzést. A jelölt óraszámú képzésekről hiányozni nem lehet, ezért ha nem jelenik meg az oktatáson a tanuló, akkor azt a 
tanórát, foglalkozást pótolnia kell. Az elméleti képzés során tantárgyanként a kötelező óraszám 10% -ról a hiányzás azonban megengedett. Az elméleti tantárgyak tanórája: 
45 perc. Két tanórát egyben is lehet tartani szünet nélkül. A szünet időtartama el kell, hogy érje a 10 percet. Az elméleti órák pótlása: 2000,- Ft ,  gyakorlati vezetés során a 
pótóra díj: 5.000,- Ft.  Elméleti órákról való hiányzást külön órában lehet teljesíteni, vagy a következő tanfolyam azonos óráján való részvétellel valósítható meg. 
 
„A” kategóriák esetében amennyiben 2 éven belüli előfeltétel kategóriával rendelkezik a tanuló, fontos tudni, hogy az előfeltétel kategória KRESZ és forgalmi vizsgájának 
időpontja az utolsó „A” kategóriás forgalmi vizsgáig 2 éven belüli időpontúnak kell lennie. 
A tanulók elméleti felkészítése e-learning keresztül az ETITÁN biztosítja leírás későbbiek szerint. 

 

 

 



Elméleti vizsgára bocsátás feltételei: 

Aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte A tanuló a tanfolyam kezdetétől (az első előadás dátumától) számított 9 hónapon belül meg kell, hogy kezdje az elméleti 
vizsgára, illetőleg ugyanezen időponttól számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tenni. Amennyiben ezen határidőket nem tarja be, úgy ismételt beiskolázást 
követően új tanfolyam elvégzését követően jelenthető elméleti vizsgára. Az orvosi alkalmassági vélemény megléte, képző szervnek leadása. A fent jelölt életkor betöltése, 
vagy annál 3 hónappal fiatalabb. Közlekedésbiztonsági szempontból járművezetés képzésre alkalmas. Az elméleti vizsga alkalmával a tanuló köteles az alapfokú iskolai 
végzetségét igazolni a KAV elméleti vizsga helyszínen. Amegyiben nem igazolta úgy újabb vizsgára nem írható ki. 

(4) *  A 9. § (10) bekezdésében meghatározott feltétel igazolható:  
a) személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel,  
b) az iskolai végzettség igazolására szóló okmány  
ba) eredeti példányával,  
bb) a közjegyző vagy a kiállító által hitelesített példányával,  
bc) külföldi bizonyítvány és oklevél 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  
bd) külföldi bizonyítvány és oklevél esetén 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, 
 
Gyakorlati vezetés képzés feltételei: 
 
Sikeres elméleti vizsgát követően, vezetési karton birtokában kezdhető el a gyakorlati vezetés képzés, ami alapvetően két részből áll: 1. Alapoktatás; 2. Főoktatás 

A gépjármű vezetése az alapoktatás során, járműkezelési / rutin és technikai / képzéssel kezdődik, un. " zártpályás" formában. A rutinoktatás folyamán ismerkedik 

meg a tanuló a jármű technikai elemeivel és azok kezelési módjával. A kötelezően előírt óraszámok levezetése után – motoros kategóriák esetében sikeres járműkezelési 

vizsgát követően – lehet a Főoktatást elkezdeni. A vezetés helyszíne Baja és környéke. A gyakorlati képzés során 1 tanóra 50 perces,(2 tanóra,lehet egyben is) amit 

10 perces szünet követ. A alapoktatás során egy nap maximum 2 tanóra, a főoktatás folyamán maximum 4 tanórán vehet részt. Az utóbbi két – két óra felbontásban, 

egy óra szünet közbeiktatásával. A gyakorlati vezetések ütemezésénél a lehetőségekhez képest, igazodunk az Ön igényéhez. A gyakorlati vezetés során a fentebb jelölt 

menettávolságokat kell teljesíteni a forgalmi vizsga időpontjáig. Gyakorlati vezetés képzés során a kétkerekűek kötelező öltözéke: protektoros kesztyű, protektoros 

hosszúnadrág (a nadrágra, vagy a nadrágba illeszthető térdprotektorral), protektoros dzseki (dzsekire vagy a dzsekibe illeszthető könyök és gerincprotektorral), 

protektoros kesztyű, magas szárú,zárt cipő v. csizma és bukósisak használata! A bukósisak kialakításától függően szemüveget viselni.  A megfelelő öltözék hiányában 

a gyakorlati vezetés képzés és vizsga nem tartható meg.  

Gyakorlati vezetés vizsga feltételei: 

Gyakorlati vezetés vizsgát csak az tehet, aki a fent jelölt kötelező óraszámú képzésen részt vett úgy, hogy az előírt menettávolságot is teljesítette. Kétkerekűek két vizsgát 
tesznek. 1. járműkezelési, 2 forgalmi. B kategóriás tanuló csak forgalmi vizsgát tesz. Vizsgafeltétel továbbá a közlekedésbiztonsági alkalmasság, és a fentebb jelölt életkor 
betöltése. 

5.2.1 Vizsgatárgyak  

Kategória 

 Kö Szü Járműkezelési 
vizsga 

Forgalmi 
vizsga 

       

AM X - x  x  

A1 X - x  x  

A1 1) X - - - x  

A X - x  x  

A2) X - x  x  

B X - -  x  

Kö   = Közlekedési alapismeretek. Tartalmaz járművezetés elméleti, valamint az „A” „B”, kategóriáknál, továbbá az „A1”, „A2” és 

„B1” szerkezeti és üzemeltetési kérdéseket is. 
 Szü  = Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek. 

 Jk  = Járműkezelési vizsga. 

 F  = Forgalmi vizsga. 
 1) érvényes B kategóriás vezetői engedély esetén. 

 2) azon 24. életévét betöltött vizsgázó esetében, aki nem rendelkezik „A2” alkategóriás vezetői engedéllyel, ez esetben a járműkezelési vizsga 

kiegészül az „alkalmassági feladat” végrehajtásával. 
 

A K C I Ó S „ B ”  kategóriás hirdetés esetén 
KRESZ elmélet:  50.000.-Ft   (  kedvezmény 10.000.-Ft/tanfolyam ) 

Gyakorlati vezetés óradíj:    5.400.-Ft/óra (  kedvezmény 30 óránál 12.000.Ft/30 óránál ) 
Vizsgadíjak: 
a tanuló az autósiskola ügyfélfogadójában is befizetheti, vagy KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit KFT.  6500 Baja, Nagy István u.40. pénztáránál. 

KRESZ ( A1, A, B 4.600 Ft    

Járműkezelés(A1, A)  4.700 Ft    

Forgalom( A1, A, B. ) 11.000 Ft    

A vizsgaigazolás: 

b) azt, hogy a vizsgaközpont a sikeres vizsgáról kiállított vizsgaigazolást, az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére küldi meg,  

c) azt, hogy a tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások (pl. elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésének igazolása) birtokában 
kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál a vezetői engedély kiállítását, 3 

 

Válaszható gépkocsi típusok: 
OPEL CORSA E 1,4 (Lógó János) benzines 
SUZUKI Vitara (Koncz István - (benzines) 
Seat Ibiza ( Huber Nihály) alkalom szerint 

                                                           

 



Motoros képzés gépjárművei: 
A/1 kategória MZ Etz 125cm3 

A kategória Suzuki Sv 650S 
Bármely „ B” kategóriás oktató gépkocsi esetén azonosak az alap és pótóradíjak: 5.400.Ft / óra 

Akciós tanfolyam esetén 5.000.Ft Ft/óra 

Motoros oktatás esetén a gyakorlati vezetés alap és pótóra díjak 3.300 Ft/óra 

A tanuló által biztosított  jármű esetén csak olyan járművel lehet oktatni, amelybe a  rendelet által előirt pót fékberendezés, 
visszapillantó tükrök  ( belső, két oldalon külső az oktató számára ) és oktatói vizsgával ellátott járművel lehet. 

A mozgáskorlátozott, siket tanulót  a tanfolyam elméleti tantárgyainak foglalkozásain való részvétel alól kérésére az iskolavezető mentesítheti. A mentesített ügyfél 

felkészítésében Iskolánk az ügyféllel kötött külön megállapodás alapján – kérésére – közreműködik. 

 Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító Igazolás bemutatása alóli mentesítések 

A vizsgaigazolás kiadásához az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító - a Magyar Vöröskereszt által kiállított - igazolás (a továbbiakban: 
Vöröskeresztes igazolás) megszerzésének kötelezettsége alól mentesülnek a külön jogszabály221 alapján: 
- az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, 
- az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi, 
- védőnői, 
- dietetikusi, 
- mentőtiszti, 
- gyógytornász, 
- egészségügyi szakoktatói, 
- diplomás ápolói oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők, valamint 
- a közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, és- az egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek,továbbá minden olyan vizsgázó, aki- 1969. július 
1-je és 1983. december 31-e között „D” kategóriára vezetői engedélyt, vagy „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt szerzett;- 1984. január 1-je után: 
= bármely járműkategóriára vezetői engedélyt, 
= „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt, 
= „Mezőgazdasági vontató”, „Segédmotoros kerékpár”, „Lassú jármű” kategóriában közúti járművezetői jogosultságot szerzett. 

További mentesítés a Vöröskeresztes igazolás megszerzése alól nem adható. 
A mentesítési kérelmek elbírálásakor a szakma megnevezését és a szakképesítés szakmai tartalmát kell meghatározónak tekinteni . 
 Amennyiben a mentesítés érdekében az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító igazolás alátámasztására külföldön, illetve nem magyar nyelven kiállított 
iratot nyújtanak be, azt hiteles magyar fordítással és a Magyar Vöröskereszt által kiállított megfelelőségi nyilatkozattal is el kell látni. 

A tanuló áthelyezése más képző szervhez: 

Ha a tanuló a tanfolyam során valamilyen okból más képző szervhez szeretne átigazolni, akkor ezt az iskolavezetőnek jeleznie kell. Az iskolavezető kötelessége a képzési 

igazolás nyomtatványt 3 munkanapon belül 3 példányban kitölteni (az igazolás „A” részét a tanuló, „B” részét az elbocsátó képző szerv tölti ki), és azt a tanulónak átadnia. 

Egy példány marad a képzőszervnél. A képzési igazolás kitöltését az iskolavezető semmilyen körülmények közt nem tagadhatja meg. Abban az esetben, ha a kérvényező 

fiatalkorú a kérelmet a szülőnek (törvényes képviselőnek ) is alá kell írni. Ha tandíj vagy  óradíj tartozása van, természetesen rendezni kell. 

 Amit a vizsgákról tudni kell: 

Amennyiben a megszerzett „A” kategóriás jogosítványa kezdő vezetői engedélynek minősül, úgy minimum két évig utast nem szállíthat, „B” kategória 
esetében pótkocsi nem vontatható. 

A KRESZ elméleti vizsga a sikeres vizsga napjától két évig érvényes. A KRESZ vizsga lejárta után minden eddigi vezetés érvényét veszti.  
További vezetéshez új KRESZ tanfolyamot kell végezni , új KRESZ vizsgát kell tenni és előröl kell kezdeni  vezetési órákat. Két éven belül azonos kategóriában az öt 
sikertelen gyakorlati vizsga után PÁV vizsgálaton kell részt venni, csak ez után vizsgázhat ismét a KRESZ érvényességéig. Valamennyi vizsgán pontosan meg kell jelenni, 
késni egy percet sem lehet, személyazonosságát igazolni kell. Sikertelen vizsga után 3 munkanap elteltével lehet ismét vizsgázni.  Sikertelen gyakorlati vizsgák között 3 
munkanapnak kell eltelni. 

A tanuló jogai: 

Tájékozódni az ügyfélnek a képzés és vállalkozás feltételeiről. A képzést megszakítani, az elvégzettekről igazolást kérni. Az elméleti tanfolyamon a mulasztást díjmentesen 
pótolni. Oktatót, kocsi típust változtatni. 24 órával előbb lehet a gyakorlati oktatási órát lemondani, egyébként megtartott óráknak minősül és beírásra kerül. Bármilyen 
panaszt tenni az iskolavezetőnél lehet és kérheti ennek kivizsgálását. 
Ezentúl a gyakorlati oktatáson az iskolavezető engedélyével és a tanuló hozzájárulásával megjelölt más személy is tartózkodhat. Tehát innentől szabályos, ha 

apuka, anyuka vagy egyéb hozzátartozó megtekinti az oktatást. Ha ezt az iskolavezető is engedélyezte, és a tanuló is hozzájárult.  

A tanuló kötelességei. 

A foglalkozásokon kipihent, józan állapotban kell megjelenni. A foglalkozásokon kulturáltan viselkedni azon aktívan közreműködn i. A tan- és vizsgadíjat minden esetben 
előre befizetni. A tanfolyami órákra megfelelően készülni. A mulasztást, hiányázást pótolni. A megbeszélt gyakorlati órákon pontosan megjelenni. Az oktató késésére 30 
percet várni. 

A tanfolyamról kizárás.: 

Szeszesital, vagy más hasonlóan ható szer (gyógyszer, kábítószer stb.) hatása alatti állapotban tilos az oktatáson való részvétel, amely a tanfolyamról való azonnali kizárást 
eredményezi így tandíj visszatérítés nem illeti meg a tanulót.  

Pénzügyi feltételek: a tandíjat, vizsgadíjat és óradíjat az ügyfélfogadó irodában vagy az oktatónál számla ellenében lehet befizetni. Ezt az oktatójának szíveskedjen 
bemutatni és a vezetési kartonra ráíratni. A gyakorlati óradíjat részletekben is lehet rendezni.  

A tandíjat lehet részletekben is fizetni: Az igénybe vett szolgáltatást kell előre kifizetni. Amennyiben a tanuló pótórát vesz igénybevételkor, kell 
kifizetni. Bármilyen típusú fizetés elmaradás esetén a tanuló tanfolyamra, vizsgára nem jelenthető, illetve arról külön értesítés nélkül  kihúzható. Amennyiben a 
vizsgáról már nem húzható ki az ügyfél, akkor az meg nem jelenésnek számít és a vizsgadíjat be kell fizesse. 

 Első befizetés elméleti tanfolyam kezdéstől számított 2 héten belül KRESZ tandíj.+A KRESZ vizsgadíjat: 4.600.- 

 A vezetés megkezdésekor kell 9 ÓRA.-Ft fizetni 

 Forgalmi vezetés 10 óra 

 11 óra vezetés + 11.000 Ft forgalmi vizsgadíj 

Vizsgaóra forgalmi vizsgánál óradíjjal megegyező! A vizsgaórát és a vizsgadíjat vizsga előtt 10 nappal kell befizetni.  
Gyakorlati órák csak akkor teljesíthetők, ha előre vannak befizetve. 
A megbeszélt gyakorlati órát 48 órával a vezetés előtt lehet lemondani! A tanuló személyes iratait vezetés közben köteles magánál tartani. 

Mindenkori tanuló váltás helye, járműkezelés és forgalmi oktatásnál : Buszpályaudvar,  NKH tanpálya Ifjúság u., tanulóval előre egyeztetett hely. 

Vezetői engedély kiadása: A Sikeres gyakorlati vizsga utáni 3. munkanaptól intézhető a jogosítvány. 

A vezetői engedély kiváltása céljából keresse fel az okmányirodát.  Vigye még magával az orvosi alkalmassági igazolást, az elsősegélynyújtó végzettséget bizonyító igazolást 

és a személyi azonosításra szolgáló okmányt, okmányokat. A sikeres vizsgáról az igazolás online a rendszerben feltöltésre kerül. Vezetői engedélyt csak olyan magyar 

állampolgár kérelmezőnek lehet kiadni, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van, illetőleg nem magyar állampolgár kérelmező esetén az 

engedély kiadását megelőző hat hónapon belül igazoltan (tartózkodási vízum, tartózkodási, bevándorlási, illetőleg letelepedési engedély, valamint az ideiglenes 

tartózkodásra jogosító igazolás) Magyarországon tartózkodott. 

A vállalkozási feltételeket tudomásul vettem ebből, egy példányt átvettem a tanuló szerződés aláírásakor. 

SIKERES FELKÉSZÜLÉST, ÉS EREDMÉNYES VIZSGÁT KIVÁNOK! 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500024.GKM&celpara=&timeshift=1#lbj221param


2. számú melléklet 
(vállalási feltételekhez – E-learning képzésről) 

  
  
A Szolgáltató, a Megrendelő és a Tanuló jogai, kötelezettségei 
  
1. Megrendelő (VoláSuli Bt.) megrendelésével a Tanuló időben korlátozott jogosultságot szerez a Megrendelő által megrendelt e-learning képzés elvégzésére, és az e-
learning tananyag felhasználására. Megrendelő a Tanulóval kötött képzési szerződésében köteles úgy megállapodni a Tanulóval, hogy a Tanuló a felhasználási 
jogosultságát másnak nem engedheti át. 
2. A Tanuló számára az e-learning képzésben való részvétel időtartama korlátozott, azaz meghatározott időtartam alatt végezheti el a képzést. A határidő leteltét követően 
a Tanulónak az e-learning tananyaghoz való hozzáférési jogosultsága megszűnik. 
3. A Tanuló számára az e-learning képzés során a tananyag felhasználására, az e-learning tananyag lejátszására rendelkezésére álló idő is korlátozott. Az időbeli korlát 
elérését követően a Tanuló felhasználási joga megszűnik. 
4. A Megrendelő jogosult a Tanuló javára az időbeli korlát meghosszabbítását megrendelni a Szolgáltatótól. A Szolgáltató ebben az esetben további, pótképzési díjazás – 
melynek mértékét Szolgáltató Megrendelő számára az e-TITÁN rendszerben teszi elérhetővé – megfizetése ellenében meghosszabbított felhasználási jogot biztosít a Tanuló 
számára. 
 
5. A Szolgáltató által biztosított felhasználási joga alapján a Tanuló jogosult az e-TITÁN Rendszer használatával az e-learning tananyag interneten keresztül történő 
megjelenítésére és az e-learning képzésben való részvételre. Az e-TITÁN Rendszerre, valamint az e-learning tananyagra vonatkozó minden más jogot a Szolgáltató, illetve 
az e-TITÁN Rendszer fejlesztője, az SDA Informatika Zrt. fenntart. 
Ebből következően tilos az e-learning tananyagot vagy annak részeit, beleértve a médiaelemeket, szövegeket bármilyen más módon felhasználni, illetve tilos  másolni, 
továbbadni, többszörözni, átdolgozni, harmadik személynek átadni. Megrendelő köteles ezeket a rendelkezéseket a Tanulóval kötendő képzési szerződésben is rögzíteni. 
 
6. A Tanuló és Megrendelő az e-TITÁN Rendszerhez és az e-learning tananyagokhoz kizárólag egyedi autentikációval férhet hozzá. Az egyedi autentikációhoz használt 
felhasználónév és jelszó titokban tartásáért a felhasználónevet és jelszót megadó személy felel. A Megrendelő köteles haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót és a jelszavát 
megváltoztatni, ha az általa megadott, vagy az érdekkörében eljáró személy felhasználóneve és/vagy jelszava illetéktelenül harmadik személy tudomására jutott. A 
Megrendelő köteles tájékoztatni a Tanulót, hogy a Tanuló által az egyedi autentikációhoz használt felhasználónév és jelszó ti tokban tartásáért a Tanuló felel, és köteles 
haladéktalanul értesíteni a Szolgáltató, illetve jelszavát megváltoztatni, ha felhasználóneve és jelszava illetéktelenül harmadik személy tudomására jutott. Az értesítés 
és/vagy a jelszó megváltoztatásának késedelméből vagy elmulasztásából eredő károkért a Szolgáltató nem felel. 
 
7. A Szolgáltató kizárja a felelősségét a Megrendelő (ideértve az érdekkörében eljáró személyt is, pl. iskolavezető), vagy a Tanuló egyedi autentikációhoz használt 
felhasználónevének és jelszavának más személy által történő felhasználása következményeként felmerülő károkért és veszteségekért, függetlenül attól, hogy ez a 
felhasználás akár Megrendelő, vagy a Tanuló tudomásával, akár a nélkül történik. A Megrendelő és a Tanuló viszont felelőssé tehető más személy által a felhasználónév 
és jelszó felhasználásával a Szolgáltatónak vagy más félnek okozott károkért. 
 
 
8. A Megrendelő tudomásul veszi, és erről a Tanulót is tájékoztatja, hogy az e-TITÁN Rendszer használata és az e-learning képzés elvégzése során a Rendszerben a 
Megrendelő és a Tanuló számítógépének egyes adatai és IP címei naplózásra kerülnek. 
 
9. A jogszabályi előírásoknak megfelelően az e-TITÁN Rendszer a képzés ideje alatt és a jogszabályban meghatározott ideig adatbázisában manipulálhatatlanul rögzíti a 
Tanuló aktuális képzésben történő előrehaladását, a Rendszerben eltöltött idejét, értékeli és rögzíti a Tanuló e-learning keretrendszer szerinti ellenőrző kérésekre adott 
válaszait, eredményeit. 
10. A Tanuló e-TITÁN Rendszerben történő regisztrációját követően a Tanuló egyedi autentikációval az e-TITÁN Rendszerbe történő belépéseit – ideértve a Tanuló 
számítógépe IP címének naplózását is –, az e-TITÁN Rendszer minden esetben rögzíti. Megrendelő köteles tájékoztatni a Tanulót, hogy az e-TITÁN Rendszer használatával 
a Tanuló hozzájárul adatainak kezeléséhez. 
11. Az e-TITÁN Rendszer az e-learning képzés megkezdésekor automatikus üzenetben továbbítja a Nemzeti Közlekedési Hatóság részére a közúti járművezetők és közúti 
közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV.21.) GKM. rendeletben 
  
12. A Rendszer a Tanuló e-learning képzésének befejezésekor – a képzési igazolás kiállításával egyidejűleg – a GKM. rendelet szerint, a Tanuló adatait és képzésének 
leíró adatait az elektronikus aláírásról szóló törvény szerinti legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott, a közlekedési hatóság által 
meghatározott szabványos XML formátumú és adattartalmú állományban eltárolja. Az így előállított állományt a Szolgáltató legalább 5 évig megőrzi. A Szolgáltató ezt az 
állományt a képzés befejezését követő három munkanapon belül a Nemzeti Közlekedési Hatóság által meghatározott módon a Nemzeti Közlekedési Hatóság részére átadja. 
 
13. A Szolgáltató vállalja, hogy a Tanulók részére a folyamatban lévő aktuális képzések e-learning tananyagaihoz a Rendszerben 7x24 órás rendelkezésre állás mellett 
hozzáférést biztosít. A Tanuló az e-learning képzést bármikor dokumentáltan megszakíthatja és azt az egyedi autentikációt követően folytathatja a felhasználási jog 
időtartamán belül. 
  
14. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, amennyiben szolgáltatás nyújtása az érdekkörén kívül eső, elháríthatatlan ok miatt válik átmenetileg vagy tartósan lehetetlenné. 
Ez nem érinti a Megrendelő díjfizetési kötelezettségét. A Szolgáltató éves szinten 96%-os időbeli rendelkezésre állással biztosítja az e-TITÁN Rendszer és az e-learning 
képzések elérését. 
 
15. A Szolgáltató jogosult a Tanulók részére közvetlenül is e-mailben értesítést küldeni az e-TITÁN Rendszer tervezett karbantartásairól, valamint a Tanulók által elvégzett 
képzések értékelésével kapcsolatban. 
 
16. Az e-TITÁN Rendszer használatához, eléréséhez, valamint az e-learning képzésben való részvételhez a legalább az alábbi informatikai környezettel kell rendelkezni: 
Operációs rendszer: Windows XP (SP3 vagy újabb), Windows Vista, Windows 7 
Böngésző: Internet Explorer 9, vagy újabb, Mozilla Firefox és Chrome aktuálisan legfrissebb verzió 
Flash lejátszó: Adobe Flash Player aktuálisan legfrissebb verzió 
Képernyőfelbontás: 1024x768 vagy nagyobb (optimális: 1024x768) 
Internetletöltési sebesség: minimum 768 Kbps 
A nem megfelelő informatikai háttér miatti felhasználási zavarokért a Szolgáltatót nem terheli felelősség. 
 
17. A Szolgáltató semmilyen körülmények között nem tartozik kártérítési felelősséggel, ideértve korlátozás nélkül a közvetlen vagy a közvetett,  speciális, esetleges 
következményekért, veszteségért, költségért való felelősséget, amelyek a szolgáltatás használatával kapcsolatban keletkeznek. A jelen pont szerinti korlátozás a Ptk. 314. 
§ (2) bekezdésén alapul, és a Szolgáltató a szolgáltatás díjait ennek figyelembe vételével, csökkentett mértékben állapította meg. 
 
18. A Szolgáltató jogosult a Megrendelő önkéntesen megadott e-mail címére az új, vagy meglévő szolgáltatásairól hírlevelet küldeni. 
19. Az e-learning képzés a tanuló számára több csomagban ál rendelkezésre max 365 nap/90óra vagy 90nap/60 óra vagy 180nap 75 óra a csomag kiválasztása a Volánsuli 
Bt.vel kötött szerződéskor kerül kiválasztásra. Fontos, hogy a tanuló az e-learning tanfolyam megkezdésétől számított 9 hónapon belül meg kell, hogy kezdje az elméleti 
vizsgára, illetőleg ugyanezen időponttól számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tenni. Amennyiben ezen határidőket nem tarja be, úgy ismételt beiskolázást 
követően új tanfolyam elvégzését követően jelenthető elméleti vizsgára. 
20. A sikeres elméleti vizsga után a gyakorlat megkezdhető a fenti vállalási feltételek szerint. 

21. A jelen tanulói szerződés aláírásával - a GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, továbbá a 7. cikk rendelkezése alapján - hozzájárulok, hogy az 

adatkezelő a most megadott személyes adataimat a GDPR, továbbá az általam megismert és a jelen tanulói szerződés aláírásával elfogadott saját adatkezelési 

tájékoztatójának feltételei szerint kezelje a saját hozzájárulásom, a közöttünk létrejött szerződés teljesítése és az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi 

kötelezettség teljesítése alapján. Tudomásul veszem, hogy a GDPR 7. cikk (3) bekezdése szerint a hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom. Kijelentem, hogy 

16. életévét betöltött személyként, vagy 16. életévét be nem töltött gyermek felett szülői felügyeletet gyakorló személyként nyilatkozok. 

Jelen tanulói szerződés aláírásával elfogadom, hogy amennyiben az Autósiskolába a beiratkozásom már megtörtént és esetleg a tanfolyam ellenértéke akár 

részben is, de megfizetésre került általam, akkor a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őriznie a számlán szereplő 

személyes adataimat az Adatkezelőnek, míg a Jelentkezés, illetve tanulói szerződés aláírása során megadott adataimat a 24/2005. (VI.21.) GKM Rendelet szerint 

az Autósiskola 5 évig köteles megőrizni. Tudomásul veszem, hogy a gépjárművezető oktatói szolgáltatás nyújtásához jogszabály írj elő az Autósiskola által 

bekért személyes adatok kezelését. 

Jelen tanulói szerződés aláírásával kijelentem, hogy az Autósiskola székhelyén / telephelyén kifüggesztett Adatkezelési Szabályzatot és Tájékoztatót 
megismertem, az abban foglaltakat kifejezetten elfogadom. 
 
Jó felkészülést. 


