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1.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 (lásd 2 pontban). Tanfolyamra az jelentkezhet, aki az alábbi felsorolásban
jelölt életkornál legfeljebb félévvel fiatalabb.

Szükséges hozzá:
 személyi igazolvány, lakcímkártya, már meglévő vezetői engedély
 első tandíj-részlet

Szükséges hozzá:



személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, már meglévő vezetői engedély
a tandíj-1. részlete

2.Előírt egészségi alkalmassági vizsgálatok kategóriánként:
„B”: I. csop. orvosi alkalmassági igazolás
„A1”: I. csop. orvosi alkalmassági igazolás
„A2”: I. csop. orvosi alkalmassági igazolás
„A”: I. csop. orvosi alkalmassági igazolás
„B+E”: I. csop. orvosi alkalmassági igazolás
„C”: II. csop. orvosi alkalmassági igazolás
„C+E”: II. csop. orvosi alkalmassági igazolás
„D”: II. csop. orvosi alkalmasságról szóló igazolás
A vizsgálat díja:




50 éves korig 7200 forint,
50 és 60 éves kor között 4800 forint,
60 és 70 éves kor között 2500 forint,



70 év felett 1700 forint.

A 2. alkalmassági csoportba kell sorolni azt a közúti járművezetőt, aki a közúti közlekedési
szolgáltatás keretében közúti járművet, megkülönböztető jelzéssel ellátott közúti járművet vezet,
vagy kíván vezetni, valamint, akit közúti járművezetői munkakörben foglalkoztatnak.
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3.Tanfolyamra való jelentkezés és vizsgára bocsátás feltételei:
„B” kategória
Tanfolyamra jelentkezés feltételei:
•
•
•

tanfolyamra az vehető fel, aki a 17. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb hat hónappal fiatalabb;
első tandíj-részlet befizetése;
az autósiskolánál megkötött tanulmányi szerződés;

Vizsgára bocsátás feltételei:
•
•
•
•
•
•
•
•

elméleti vizsgát az tehet, aki az egyéb feltételeknek megfelel és 17. életévét betöltötte, vagy
annállegfeljebb három hónappal fiatalabb;
az elméleti tanfolyamot elvégezte, és annak megkezdésétől számítva kevesebb, mint 9 hónap telt el;
kitöltött jelentkezési lap;
gyakorlati vizsgát csak a 17. életév betöltése után tehet.
gyakorlati vizsgát csak a kötelező óraszám (29) levezetése, illetve az előírt menettávolság
(580 km)teljesítése után tehet.
a jelentkező írni, olvasni tud, és a 8 általános iskolai osztályt elvégzéséről nyilatkozik
vizsgadíj befizetése
érvényes orvosi alkalmassági

igazolás.A vizsgán való részvétel
feltételei:
•

•

A tanuló az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napján (külföldi bizonyítvány
eseténegy héttel korábban) - a 7. oldalon meghatározottak szerint - igazolja a vizsgaközpont
részére.
Ha a tanuló alapfokú iskolai végzettségét az előző pontban meghatározott módon nem igazolta,
annak
teljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható, illetve részére vizsgaigazolás nem állítható ki.

„A1” kategória
Tanfolyamra jelentkezés feltételei:
•
•
•

a vezetői engedély megszerzését legkorábban 15 és fél évesen lehet megkezdeni;
első tandíj részlet befizetése
az autósiskolánál megkötött tanulmányi szerződés

Vizsgára bocsátás feltételei:
elméleti vizsgát az tehet, aki az egyéb feltételeknek megfelel és 16. életévét betöltötte, vagy
annállegfeljebb három hónappal fiatalabb;
•
az elméleti tanfolyamot elvégezte, és annak megkezdésétől számítva kevesebb, mint 9 hónap telt el;
•
kitöltött jelentkezési lap;
•
gyakorlati vizsgát csak a 16. életév betöltése után tehet.
•
gyakorlati vizsgát csak a kötelező óraszám (16) levezetése, illetve az előírt menettávolság
(240 km)teljesítése után tehet.
•
a jelentkező írni, olvasni tud, és a 8 általános iskolai osztályt elvégzéséről nyilatkozik
•
vizsgadíj befizetése
•
érvényes orvosi alkalmassági
igazolás.A vizsgán való részvétel
feltételei:
•

•

A tanuló az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napján (külföldi bizonyítvány
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•

eseténegy héttel korábban) - a 7. oldalon meghatározottak szerint - igazolja a vizsgaközpont
részére.
Ha a tanuló alapfokú iskolai végzettségét az előző pontban meghatározott módon nem igazolta,
annak
teljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható, illetve részére vizsgaigazolás nem állítható ki.

„A2” kategória
Tanfolyamra jelentkezés feltételei:
•
•
•

a vezetői engedély megszerzését legkorábban 17 és fél évesen lehet megkezdeni;
első tandíj részlet befizetése
az autósiskolánál megkötött tanulmányi szerződés

Vizsgára bocsátás feltételei:
elméleti vizsgát az tehet, aki az egyéb feltételeknek megfelel és 18. életévét betöltötte, vagy
annállegfeljebb három hónappal fiatalabb;
•
az elméleti tanfolyamot elvégezte, és annak megkezdésétől számítva kevesebb, mint 9 hónap telt el;
•
kitöltött jelentkezési lap;
•
gyakorlati vizsgát csak a 18. életév betöltése után tehet.
•
gyakorlati vizsgát csak a kötelező óraszám (16) levezetése, illetve az előírt menettávolság
(240 km)teljesítése után tehet.
•
a jelentkező írni, olvasni tud, és a 8 általános iskolai osztályt elvégzéséről nyilatkozik
•
vizsgadíj befizetése
•
érvényes orvosi alkalmassági
igazolás.A vizsgán való részvétel
feltételei:
•

•

•

A tanuló az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napján (külföldi bizonyítvány
eseténegy héttel korábban) - a 7. oldalon meghatározottak szerint - igazolja a vizsgaközpont
részére.
Ha a tanuló alapfokú iskolai végzettségét az előző pontban meghatározott módon nem igazolta,
annakteljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható, illetve részére vizsgaigazolás nem
állítható ki.

„AM” kategória
Tanfolyamra jelentkezés feltételei:
a vezetői engedély megszerzését legkorábban 13 és fél évesen lehet megkezdeni;
első tandíj részlet befizetése
•
az autósiskolánál megkötött tanulmányi szerződés
Vizsgára bocsátás feltételei:
•
•

•
•
•
•
•

•
•

elméleti vizsgát az tehet, aki az egyéb feltételeknek megfelel és 14. életévét betöltötte, vagy
annállegfeljebb három hónappal fiatalabb;
az elméleti tanfolyamot elvégezte, és annak megkezdésétől számítva kevesebb, mint 9 hónap telt el;
kitöltött jelentkezési lap;
gyakorlati vizsgát csak a 14. életév betöltése után tehet.
gyakorlati vizsgát csak a kötelező óraszám (10) levezetése, illetve az előírt menettávolság (100
km)
teljesítése után tehet.
a jelentkező írni, olvasni tud
vizsgadíj befizetése
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„A” kategória
Tanfolyamra jelentkezésfeltételei:
•

•
•

a vezetői engedély megszerzését legkorábban 23 és fél évesen lehet megkezdeni; (a vezetői
engedélylegalább 2 éves „A2” kategóriás jogosítvánnyal 20 éves kortól megszerezhető)
első tandíj részlet befizetése
az autósiskolánál megkötött tanulmányi szerződés

Vizsgára bocsátás feltételei:
•
elméleti vizsgát az tehet, aki az egyéb feltételeknek megfelel és 24. életévét betöltötte, vagy
annállegfeljebb három hónappal fiatalabb;
•
az elméleti tanfolyamot elvégezte, és annak megkezdésétől számítva kevesebb, mint 9 hónap telt el;
•
kitöltött jelentkezési lap;
•
gyakorlati vizsgát csak a 24. életév betöltése után tehet.
•
gyakorlati vizsgát csak a kötelező óraszám (26) levezetése, illetve az előírt menettávolság (390
km)
teljesítése után tehet.
•
a jelentkező írni, olvasni tud, és a 8 általános iskolai osztályt elvégzéséről nyilatkozik
•
vizsgadíj befizetése
•
érvényes orvosi alkalmassági
igazolás.A vizsgán való részvétel
feltételei:
•

•

A tanuló az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napján (külföldi bizonyítvány
esetén
egy héttel korábban) - a 7. oldalon meghatározottak szerint - igazolja a vizsgaközpont részére.
Ha a tanuló alapfokú iskolai végzettségét az előző pontban meghatározott módon nem igazolta,
annakteljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható, illetve részére vizsgaigazolás nem
állítható ki.

„B+E” kategória
Tanfolyamra jelentkezés feltételei:
•
•
•
•

tanfolyamra az vehető fel, aki a 18. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb hat hónappal fiatalabb.
az autósiskolánál megkötött tanulmányi szerződés
első tandíj részlet befizetése
a vezetői engedély nem minősül kezdőnek

Vizsgára bocsátás feltételei:
•
•
•
•

•
•
•
•

kitöltött jelentkezési lap
orvosi alkalmasságról szóló igazolás (I. csop.)
a jelentkező írni, olvasni tud és a 8 általános iskolai osztályt elvégzéséről nyilatkozik
érvényes „B” kategóriás jogosítvány, vagy vizsgaigazolás (a vizsgaigazolás a sikeres forgalmi
vizsgától
számított 1 éven át fogadható el beiskolázási és vizsgáztatási előfeltételként)
az elméleti tanfolyamot elvégezte, és annak megkezdésétől számítva kevesebb, mint 9 hónap telt el;
elméleti vizsga idejére betöltötte a 17 és ¾ életévét
gyakorlati vizsga idejére betöltötte a 18. életévét
gyakorlati vizsgát csak a kötelező óraszám (16) levezetése, illetve az előírt menettávolság (192
km)
teljesítése után tehet.
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A vizsgán való részvétel feltételei:
A tanuló az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napján (külföldi bizonyítvány
eseténegy héttel korábban) - a 7. oldalon meghatározottak szerint - igazolja a vizsgaközpont
részére.
•
Ha a tanuló alapfokú iskolai végzettségét az előző pontban meghatározott módon nem igazolta,
annakteljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható, illetve részére vizsgaigazolás nem
állítható ki.
„C” kategória
•

Tanfolyamra jelentkezés feltételei:
•
•

•
•

tanfolyamra az vehető fel, aki a 18. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb hat hónappal fiatalabb;
érvényes „B” kategóriás vezetői engedély, vagy vizsgaigazolás (a vizsgaigazolás a sikeres forgalmi
vizsgától számított 1 éven át fogadható el beiskolázási és vizsgáztatási előfeltételként)
az autósiskolánál megkötött tanulmányi szerződés
első tandíj részlet

befizetéseVizsgára
bocsátás feltételei:
•
•
•
•
•
•
•

kitöltött jelentkezési lap
orvosi alkalmasságról szóló igazolás (II. csop.)
a jelentkező írni, olvasni tud, és a 8 általános iskolai osztályt elvégzéséről nyilatkozik
az elméleti tanfolyamot elvégezte, és annak megkezdésétől számítva kevesebb, mint 9 hónap telt el;
elméleti vizsga idejére betöltötte a 17 és ¾ életévét
gyakorlati vizsga idejére betöltötte a 18. életévét
gyakorlati vizsgát csak a kötelező óraszám (29) levezetése, illetve az előírt menettávolság (348
km)
teljesítése után tehet.

A vizsgán való részvétel feltételei:
•

•

A tanuló az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napján (külföldi bizonyítvány
eseténegy héttel korábban) - a 7. oldalon meghatározottak szerint - igazolja a vizsgaközpont
részére.
Ha a tanuló alapfokú iskolai végzettségét az előző pontban meghatározott módon nem igazolta,
annakteljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható, illetve részére vizsgaigazolás nem
állítható ki.

•

„C+E” kategória
Tanfolyamra jelentkezés feltételei:
•
•
•
•
•

tanfolyamra az vehető fel, aki a 18. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb hat hónappal fiatalabb;
érvényes „B” és „C” kategóriás jogosítvány, vagy vizsgaigazolás (a vizsgaigazolás a sikeres
forgalmivizsgától számított 1 éven át fogadható el beiskolázási és vizsgáztatási előfeltételként)
a vezetői engedély nem minősül kezdőnek
az autósiskolánál megkötött tanulmányi szerződés
első tandíj részlet

befizetéseVizsgára
bocsátás feltételei:
•
•
•
•
•

kitöltött jelentkezési lap
orvosi alkalmasságról szóló igazolás (II. csop.)
a jelentkező írni, olvasni tud, és a 8 általános iskolai osztályt elvégzéséről nyilatkozik
az elméleti tanfolyamot elvégezte, és annak megkezdésétől számítva kevesebb, mint 9 hónap telt el;
elméleti vizsga idejére betöltötte a 17 és ¾ életévét
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gyakorlati vizsga idejére betöltötte a 18. életévét
•
gyakorlati vizsgát csak a kötelező óraszám (14) levezetése, illetve az előírt menettávolság (168
km)
teljesítése után tehet.
A vizsgán való részvétel feltételei:
•

•

•

A tanuló az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napján (külföldi bizonyítvány
eseténegy héttel korábban) - a 7. oldalon meghatározottak szerint - igazolja a vizsgaközpont
részére.
Ha a tanuló alapfokú iskolai végzettségét az előző pontban meghatározott módon nem igazolta,
annakteljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható, illetve részére vizsgaigazolás nem
állítható ki.

„D” kategória
Tanfolyamra jelentkezés feltételei:
•
•
•
•
•

tanfolyamra az vehető fel, aki a 21. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb hat hónappal fiatalabb;
érvényes „B” és „C” kategóriás jogosítvány, vagy vizsgaigazolás (a vizsgaigazolás a sikeres
forgalmivizsgától számított 1 éven át fogadható el beiskolázási és vizsgáztatási előfeltételként)
a vezetői engedély nem minősül kezdőnek
az autósiskolánál megkötött tanulmányi szerződés
első tandíj részlet

befizetéseVizsgára
bocsátás feltételei:
•
•
•
•
•
•
•

kitöltött jelentkezési lap
orvosi alkalmasságról szóló igazolás (II. csop.)
a jelentkező írni, olvasni tud, és a 8 általános iskolai osztályt elvégzéséről nyilatkozik
az elméleti tanfolyamot elvégezte, és annak megkezdésétől számítva kevesebb, mint 9 hónap telt el;
elméleti vizsga idejére betöltötte a 20 és ¾ életévét
gyakorlati vizsga idejére betöltötte a 21. életévét
gyakorlati vizsgát csak a kötelező óraszám (29) levezetése, illetve az előírt menettávolság (348
km)
teljesítése után tehet.

A vizsgán való részvétel feltételei:
•

•

•

A tanuló az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napján (külföldi bizonyítvány
eseténegy héttel korábban) - a 7. oldalon meghatározottak szerint - igazolja a vizsgaközpont
részére.
Ha a tanuló alapfokú iskolai végzettségét az előző pontban meghatározott módon nem igazolta,
annakteljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható, illetve részére vizsgaigazolás nem
állítható ki.
„T” kategória

•
•

Nemzeti kategória
Tanfolyamra jelentkezés feltétele:
• tanfolyamra az vehető fel, aki a 16. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb hat hónappal
fiatalabb.
• az autósiskolánál megkötött tanulmányi szerződés
• első tandíj részlet befizetése
Vizsgára bocsátás feltételei:
• elméleti vizsgát az tehet, aki az egyéb feltételeknek megfelel és 16. életévét betöltötte vagy
annál legfeljebb három hónappal fiatalabb;
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• az elméleti tanfolyamot elvégezte, és annak megkezdésétől számítva kevesebb, mint 9
hónap telt el;
• kitöltött jelentkezési lap;
• gyakorlati vizsgát csak a 16. életév betöltése után tehet.
• gyakorlati vizsgát csak a kötelező óraszám (24) levezetése után tehet.
• a jelentkező írni, olvasni tud
• vizsgadíj befizetése
A 8 általános iskolai osztály elvégzésének hitelt érdemlő módon történő igazolása az alábbi
módokonlehetséges:
•
•

•

a személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel,
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 vizsgaközpont által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél
mintatár”-ban), valamint
a külföldi bizonyítványok és oklevelek 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, vagy annak meglétét
előfeltételezi.

4. A tanfolyam tantárgyai, tanórák száma, időtartama:
Az elméleti tanórák 45 percesek.
A vezetési gyakorlatot a sikeres elméleti vizsga után lehet megkezdeni.
A gyakorlati oktatást felsőfokú szakirányú képesítéssel rendelkező oktatók végzik. Az Autósiskola az
oktatóktól
igénybevett szolgáltatást a Résztvevő számára teljes egészében, változatlan formában közvetíti.
„B” kategória





Elméleti tantárgyak
- Közlekedési ismeretek
- Járművezetés elmélete
- Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
Elméleti óraszám:
E-learning oktatás esetén:

20 óra
6 óra
2 óra

28 óra
max. 75 óra / 180 nap

Gépjárművezetés gyakorlata összesen:

alapoktatás:

városi vezetés:

országúti vezetés:

éjszakai vezetés:

29 óra
9 óra
14 óra
4 óra
2 óra

„AM” kategória


-

Elméleti tantárgyak
Közlekedési ismeretek
Járművezetés elmélete


Elméleti óraszám:
E-learning oktatás esetén:

20 óra
4 óra
24 óra
max. 75 óra / 180 nap
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Gépjárművezetés gyakorlata összesen:

alapoktatás:

városi vezetés:

10 óra
4 óra
6 óra

„A1” kategória





Elméleti tantárgyak
- Közlekedési ismeretek
- Járművezetés elmélete
- Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
Elméleti óraszám:
E-learning oktatás esetén:

20 óra
6 óra
2 óra

28 óra
max. 75 óra / 180 nap

Gépjárművezetés gyakorlata összesen:

alapoktatás:

városi vezetés:

országúti vezetés:

16 óra
6 óra
8 óra
2 óra

Amennyiben a tanuló már rendelkezik ”B„ kategóriás vezetői engedéllyel, abban az esetben 3
elméletiés 2 gyakorlati tanóra szükséges a vezetői engedély megszerzéséhez.
„A2” kategória
Előzetes motoros tapasztalat hiányában:




Elméleti tantárgyak
- Közlekedési ismeretek
- Járművezetés elmélete
- Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek


Elméleti óraszám:
E-learning oktatás esetén:
Gépjárművezetés gyakorlata összesen:

alapoktatás:

városi vezetés:

országúti vezetés:

20 óra
6 óra
2 óra

28 óra
max. 75 óra / 180 nap
16 óra
6 óra
8 óra
2 óra

„A1” kategória megszerzését követő 2 éven belül:





Gyakorlati képzés összesen:
alapoktatás:
városi vezetés:
országúti vezetés:

12 óra
4 óra
6 óra
2 óra

„A1” kategória megszerzését követő 2 éven túl:


Elméleti óraszám:
E-learning oktatás esetén:
Gépjárművezetés gyakorlata összesen:

alapoktatás:

városi vezetés:

országúti vezetés:




Elméleti tantárgyak
- Közlekedési ismeretek
- Járművezetés elmélete
- Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

20 óra
6 óra
2 óra

28 óra
max. 75 óra / 180 nap
8 óra
2 óra
4 óra
2 óra
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„A” kategória
Előzetes motoros tapasztalat hiányában:

Elméleti tantárgyak
Közlekedési ismeretek
Járművezetés elmélete
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek




Elméleti óraszám:
E-learning oktatás esetén:

20 óra
6 óra
2 óra

28 óra
max. 75 óra / 180 nap

Gépjárművezetés gyakorlata összesen:

alapoktatás:

városi vezetés:

országúti vezetés:

26 óra
10 óra
11 óra
5 óra

„A1” kategória megszerzését követő 2 éven belül:





Gyakorlati képzés összesen:
alapoktatás:
városi vezetés:
országúti vezetés:

16 óra
6 óra
8 óra
2 óra

„A1” kategória megszerzését követő 2 éven túl:
Elméleti tantárgyak
- Közlekedési ismeretek
- Járművezetés elmélete
- Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek


20 óra
6 óra
2 óra


Elméleti óraszám:
28 óra
E-learning oktatás esetén:
max. 75 óra / 180 nap
Gépjárművezetés gyakorlata összesen:

alapoktatás:

városi vezetés:

országúti vezetés:

10 óra
4 óra
4 óra
2 óra

„A korlátozott” vagy „A2” kategória megszerzését követő 2 éven belül:





Gyakorlati képzés összesen:
alapoktatás:
városi vezetés:
országúti vezetés:

12 óra
4 óra
4 óra
4 óra

„A korlátozott” vagy „A2” kategória megszerzését követő 2 éven túl:


-

Elméleti tantárgyak
Közlekedési ismeretek
Járművezetés elmélete
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

20 óra
6 óra
2 óra

Elméleti óraszám:
28 óra
E-learning oktatás esetén:
max. 75 óra / 180 nap
Gépjárművezetés gyakorlata összesen:
8 óra

alapoktatás:
2 óra

városi vezetés:
4 óra

országúti vezetés:
2 óra




„B+E” kategória
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-

Elméleti tantárgyak
Közlekedési ismeretek
Járművezetés elmélete
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
Biztonságos üzemeltetés
Munkavédelem, tűzvédelem

8 óra
4 óra
8 óra
4 óra
4 óra


Elméleti óraszám:
28 óra
E-learning oktatás esetén:
max. 75 óra / 180 nap
Gépjárművezetés gyakorlata összesen:
16 óra

alapoktatás:
6 óra

városi vezetés:
4 óra

országúti vezetés:
4 óra

hegyvidéki vezetés:
2 óra

„C” kategória


-

Elméleti tantárgyak
Közlekedési ismeretek
Járművezetés elmélete
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
Biztonságos üzemeltetés
Munkavédelem, tűzvédelem

20 óra
12 óra
16 óra
20 óra
12 óra


Elméleti óraszám:
80 óra
E-learning oktatás esetén:
max. 75 óra / 180 nap
Gépjárművezetés gyakorlata összesen:
29 óra

alapoktatás:
6 óra

városi vezetés:
15 óra

országúti vezetés:
4 óra

hegyvidéki vezetés:
2 óra

éjszakai vezetés:
2 óra

„C+E” kategória


-

Elméleti tantárgyak
Közlekedési ismeretek
Járművezetés elmélete
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
Biztonságos üzemeltetés

4 óra
4 óra
4 óra
8 óra


Elméleti óraszám:
20 óra
E-learning oktatás esetén:
max. 75 óra / 180 nap
Gépjárművezetés gyakorlata összesen:
14 óra

alapoktatás:
6 óra

városi vezetés:
4 óra

országúti vezetés:
2 óra

hegyvidéki vezetés:
2 óra


„D” kategória
Elméleti tantárgyak
- Közlekedési ismeretek
- Járművezetés elmélete
- Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
- Biztonságos üzemeltetés


8 óra
4 óra
8 óra
8 óra
12

Elméleti óraszám:
28 óra
E-learning oktatás esetén:
max. 75 óra / 180 nap
Gépjárművezetés gyakorlata összesen:
29 óra

alapoktatás:
6 óra

városi vezetés:
17 óra

országúti vezetés:
4 óra

hegyvidéki vezetés:
2 óra


„T” kategória

Elmélet összesen:
• Kresz:
• Szü:
• Vezetéselmélet:
• Biztonságos üzemeltetés:
• Munkavédelem, tűzvédelem:
Járművezetői gyakorlat összesen:
• Járműkezelés:
• Városi vezetés:
• Országúti vezetés
• Éjszakai vezetés:


56 óra
20 óra
8 óra
8 óra
10 óra
10 óra
24 óra
6 óra
9 óra
5 óra
4 óra



5. Választható járművek a gyakorlati képzésben:
„B” kategória:
„AM” kategória:
Aprilia Scarabeo;
„A1” kategória:
Honda 125 CBR125R
„A2” kategória:
Kawasaki ER 500
„A” kategória:
Suzuki SV 650S
Tanuló által biztosított jármű esetén meg kell felelni a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 5. sz.
mellékletének 1. pontja szerinti feltételeknek (oktatásba bevont járművekre vonatkozó előírások) A
saját motorhasználat jogi és műszaki feltételeiről érdeklődjön az Iskolában.
„B+E” kategória: Opel Zafira+ Gimibo G21
„C” kategória: MAN M90
„C+E” kategória: MAN M90 + Schawarzmüller
„D” kategória: Ibizar -Scania Century 12
„T” kategória: Zetor 4320.2
6.

Képzési és vizsga helyszínek:
a.Elméleti oktatás helyszínei: 6500 Baja, Grasslakovich u.3. 
b. Gyakorló (rutin) pálya címe: 6500 Baja, Ifjúság út-Burg Ede
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c. Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés oktatóterem címe: 6500 Baja, Szegedi út 147.
d. Hatósági vizsgák helyszíne: 6500 Baja, Ifjúság út-Burg Ede (járműkezelési, rutin, forgalmi)
1. 6500 Baja, Nagy IStván u.40(elmélet)
2. 6500 Baja Szegedi út 147. (Bű vizsga)
Gyakorlati oktatás váltási helyei: tanulóval egyeztetett helyszínen és időpontban
7. A tanórákról való hiányzás megengedett mértéke és pótlásának módja:
a. A tanuló köteles a tantermi elméleti tanfolyamon részt venni, a foglalkozásról való hiányzást pótolni
kell, amennyiben az meghaladja a kötelező óraszám 10%-át. A hiányzást az iskolavezetővel
egyeztetett helyszínen és időben, az elmulasztott tanórák témakörével megegyező
foglalkozás(ok)on kell pótolni. Az elméleti előadások pótlása ingyenes bármely párhuzamosan
futó, vagy soron következő, azonos kategóriájú tanfolyamban.
b. A gyakorlati vezetés időpontja az oktató, és a tanuló közös megállapodásával jön létre. Lemondani,
vagy megváltoztatni csak az oktatónál a vezetés megkezdése előtt legkésőbb 48 órával lehet.
Amennyiben ez nem történik meg, úgy hivatalos orvosi igazolást áll módunkban elfogadni a
hiányzásról. Ha a tanulónem igazolja a távolmaradást, abban az esetben az oktató részére 5.000
Ft rendelkezésre állási díjat köteles megfizetni. Az elmaradt órákat köteles a vezetési karton
„További oktatási órák” rovatban igazolva levezetni, és annak tandíját az iskolánál befizetni. Az
előre megbeszélt helyen, és időben mind az oktató, mind a tanuló köteles egyaránt 20 percet
várakozni az esetleges előre nem látható késések miatt.
8.

A vizsgákról való hiányzás következménye, illetve a vizsgák lemondására vonatkozó szabályok
A vizsgára kiírt időpontban meg nem jelenő vizsgázó újabb vizsgadíj befizetése nélkül csak az esetben
tehet újabb vizsgát, ha távolmaradását legkésőbb a vizsgát megelőző 5. napon a Közlekedési és
Alkalmassági Vizsgaközpontnak személyesen vagy írásban bejelenti.
Abban az esetben, amennyiben a vizsgázó az 5 napos határidőn belül – önhibáján kívüli okok miatt (pl.
betegség) – tudja csak távolmaradását jelezni, úgy a kiírt vizsga időpontja után 8 napon belül orvosi
igazolással ellátott kérelmet nyújthat be a Közlekedési és Alkalmassági Vizsgaközponthoz, akik
mérlegelési jogkörben döntenek az újabb vizsgára vonatkozó vizsgadíj-mentességről.

9.

Tandíjak és befizetésének módja:
Kategória
A
A (2 éves A1)
A (max. 2 éves
A1)
A (2 éves A2)
A (max. 2 éves
A2)
A2
A2 (2 éves A1)
A2 (max. 2
éves
A1)
A1
A1 „B”-hez

Elmélet

Gyakorlat

Összesen

1.részlet

2.részlet

3.részlet

4.részlet

Pótóra

45.000 Ft
45.000 Ft

104.000 Ft
40.000 Ft

149.000 Ft
85.000 Ft

45.000 Ft
45.000 Ft

74.500 Ft
40.000 Ft

74.500 Ft
-

-

4.000 Ft
4.000 Ft

48.000 Ft

48.000 Ft

24.000 Ft

24.000 Ft

-

-

4.000 Ft

40.000 Ft

85.000 Ft

45.000 Ft

40.000 Ft

-

-

4.000 Ft

48.000 Ft

48.000 Ft

24.000 Ft

24.000 Ft

-

-

4.000 Ft

64.000 Ft
32.000 Ft

109.000 Ft
77.000 Ft

45.000 Ft
45.000 Ft

54.000 Ft
32.000 Ft

55.000 Ft
-

-

4.000 Ft
4.000 Ft

60.000 Ft

60.000 Ft

30.000 Ft

30.000 Ft

-

-

4.000 Ft

56.000 Ft
7.000 Ft

101.000 Ft
52.000 Ft

45.000 Ft
45.000 Ft

50.000 Ft
7.000 Ft

51.000 Ft
-

-

3.500 Ft
3.500 Ft

nincs
45.000 Ft
nincs
45.000 Ft
45.000 Ft
nincs
45.000 Ft
45.000 Ft
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AM
B
B+E
C
C+E
D
T

30.000 Ft
45.000 Ft
50.000 Ft
50.000 Ft
50.000 Ft
50.000 Ft
70.000 Ft

30.000 Ft
165.000Ft*
96.000 Ft
225.000 Ft
125.000 Ft
235.000 Ft
132.000 FT

60.000 Ft
210.000 Ft
146.000 Ft
275.000 Ft
175.000 Ft
285.000 Ft
202.000 Ft

30.000 Ft
45.000 Ft
50.000 Ft
50.000 Ft
50.000 Ft
50.000 Ft
50.000 Ft

30.000 Ft
55.000Ft*
48.000 Ft
100.000 Ft
60.000 Ft
100.000 Ft
52.000 Ft

55.000Ft*
48.000 Ft
125.000 Ft
65.000 Ft
135.000 Ft
50. 000 Ft

55.000Ft*
50.000 Ft

3.000 Ft
5.500Ft*
6.000 Ft
7.500 Ft
8.000 Ft
8.000 Ft
5.500 Ft

*= munkaszüneti napon, 17:00 után, valamint "háztól-házig" történő vezetés esetén, emelt gyakorlati óradíj
ALKALMAZHATÓ, aminek díja 7.000 Ft/tanóra!
A tandíjak befizetése számla ellenében készpénzben történik illetve banki átutalással a képzőszerv
bankszámlájára. Az Autósiskola a mindenkori - indokolt – árváltoztatás jogát fenntartja. Amennyiben a
gyakorlati vezetés díja a gyakorlati óra megkezdése előtt nem lett az ügyfélszolgálati irodában megfizetve,
az összeget bizonylat (bevételi pénztárbizonylat, készpénzátvételi elismervény) ellenében a gyakorlati
oktató veszi át. Kérjük, hogy a gyakorlati vezetés díját csakis bizonylat ellenében adja át. A gyakorlati oktatók
bizonylat adási kötelezettségének elmulasztásából eredő esetleges károkért nem tudunk felelősséget
vállalni.
Az elméleti tandíjak tantermi képzés esetén minden esetben tartalmaznak az online vizsgafelkészítőhöz egy
maximum 12 órás, 90 napig elérhető hozzáférést. Amennyiben ez nem elegendő a tanuló számára, 3.000
Ft-os áron rendelhet hozzá póthozzáférést az ügyfélszolgálati irodánkban. E-learning elméleti tanfolyam
esetén maximum 60 órás, 90 napig elérhető hozzáférést biztosítunk tanulóink számára az
oktatórendszerhez. Amennyiben bármelyik időkorlát kevésnek bizonyulna, úgy 5.000 Ft-os áron lehet
póthozzáférést vásárolni az e- learning programhoz.
A tanulónak „B” járműkategóriából a képzés során bármikor van lehetősége automata sebességváltóval
rendelkező járművön tanulni és vizsgázni, amelynek az óradíja 6.500 Ft/ tanóra. Az automatikus
tengelykapcsolóval felszerelt járművön tett sikeres forgalmi vizsga után, a vezetői engedélyt az okmányiroda
csak az ilyen járművek vezetésére korlátozni fogja!
10. Vizsgadíjak és befizetésének módja
A vizsgadíjakat minimum 1 héttel az aktuális vizsgák előtt kell befizetni. A gyakorlati vizsgák ideje – a
díjfizetésszempontjából – tanórának minősül!

Vizsgadíjak
Kategória
A
A (2 éves A1)
A (max. 2 éves A1)
A (2 éves A2)
A (max. 2 éves A2)
A2
A2 (2 éves A1)
A2 (max. 2 éves A1)
A1
A1 „B”-hez
AM
B

Közlek.
alapism.
4.600 Ft
4.600 Ft
4.600 Ft
4.600 Ft
4.600 Ft
4.600 Ft
4.600 Ft
4.600 Ft
4.600 Ft
4.600 Ft
4.600 Ft
4.600 Ft

Szerkezeti,
üzem. ism.
-

Munkavédelem
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Rutin
-

Biztons.
üzem.
-

Járműkezelés
4.700 Ft
4.700 Ft
4.700 Ft
4.700 Ft
4.700 Ft
4.700 Ft
4.700 Ft
4.700 Ft
4.700 Ft
3.600 Ft
-

Forgalom

Összesen

11.000 Ft
11.000 Ft
11.000 Ft
11.000 Ft
11.000 Ft
11.000 Ft
11.000 Ft
11.000 Ft
11.000 Ft
11.000 Ft
3.600 Ft
11.000 Ft

20.300 Ft
20.300 Ft
20.300 Ft
20.300 Ft
20.300 Ft
20.300 Ft
20.300 Ft
20.300 Ft
20.300 Ft
15.600 Ft
11.800 Ft
15.600 Ft

B+E
C
C+E
D
T

11.

4.600 Ft
4.600 Ft
4.600 Ft
4.600 Ft
4.600 Ft

4.600 Ft
4.600 Ft
4.600 Ft
-

4.600 Ft
4.600 Ft
4.600 Ft

3.500 Ft
3.500 Ft
3.500 Ft
3.500 Ft
3.500 Ft

4.400 Ft
4.400 Ft
4.400 Ft
4.400 Ft
4.400 Ft

-

11.000 Ft
11.000 Ft
11.000 Ft
18.500 Ft
3.600 Ft

32.700 Ft
32.700 Ft
28.100 Ft
31.000 Ft
20.700 Ft

A tantárgyak hallgatása és vizsgák alóli felmentések:

A mozgáskorlátozott, vagy siket tanulót a képzés elméleti tantárgyainak tantermi foglalkozásain való
részvétel
alól - kérésére - az iskolavezető mentesítheti. A mentesített tanulók felkészítésében a képző szerv a
tanulóvalkötött külön megállapodás szerint működik közre.
„A” kategória:
Mentesül az elméleti tanfolyam és vizsga alól, aki
a)

„A2” alkategóriás vizsgához – két évnél nem régebben szerzett – „A1” alkategóriás vezetői
engedéllyelrendelkezik és két éven belül „A1” alkategóriára sikeres elméleti vizsgát tett;
b) „A” kategóriás vizsgához – két évnél nem régebben szerzett –„A korl.” kategóriás vagy

„A2” vagy „A1” alkategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és két éven belül „A korl.” kategóriára vagy
„A1”vagy „A2” alkategóriára sikeres elméleti vizsgát tett;
„C” kategória:
Szerkezeti és üzemeltetési ism. és Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés:
•
Egyetemen vagy főiskolán szerzett: gépész, autógépész, közlekedés mérnöki,
üzemmérnöki, közlekedés mérnöki tanári, közlekedés üzemmérnöki műszaki tanári,
szakirányú műszaki oktatói oklevél.
•
Katonai főiskolán szerzett: harcjármű üzemben tartó, katonai gépjármű üzemeltető,
gépjármű technikus, harcjármű üzemeltetői oklevél.
•
Műszaki ismeretek szakos szakoktatói oklevél, technikusi oklevél.
•
Szakközépiskolai:
közúti
járműgépész,
közlekedésgépész,
gépjárműtechnikai,
gépjárműüzemi, mezőgazdasági gépész, gépjavító, építőgépész, gépjárművezető és
karbantartó.
•
Szakmunkás bizonyítvány: autószerelő, anyagmozgatógép szerelő, építőgép szerelő,
mezőgazdasági gépszerelő, gépjárművezető és karbantartó, mezőgazdasági gépész,
fakitermelési gépkezelő, állattartó telepi gépész, kertészeti gépész, növénytermesztő
gépész, erdőgazdasági gépész, mezőgazdasági gépszerelő és üzemeltető, mezőgazdasági
gépjavító és karbantartó. A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében szerzett gépjármű
kezelői bizonyítvány.
•

Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás:
•
Munkavédelmi szakképesítés: munkavédelmi szakmérnöki, munkavédelmi üzemmérnöki,
felsőfokú munkavédelmi (egyetemi), munkavédelmi technikusi, középfokú munkavédelmi
oklevél, a közúti járművezetői vizsgáztatás keretében 1993 jan. 1-je után tett sikeres
vizsga a
„munkavédelem, tűzvédelem, szállítás” vizsgatárgyból.
„C+E” kategória:
Szerkezeti és üzemeltetési ism. és Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés:
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•

•
•
•

•

Egyetemen vagy főiskolán szerzett: gépész, autógépész, közlekedés mérnöki,
üzemmérnöki, közlekedés mérnöki tanári, közlekedés üzemmérnöki műszaki tanári,
szakirányú műszaki oktatói oklevél.
Katonai főiskolán szerzett: harcjármű üzemben tartó, katonai gépjármű üzemeltető,
gépjármű technikus, harcjármű üzemeltetői oklevél.
Műszaki ismeretek szakos szakoktatói oklevél, technikusi oklevél.
Szakközépiskolai:
közúti
járműgépész,
közlekedésgépész,
gépjárműtechnikai,
gépjárműüzemi, mezőgazdasági gépész, gépjavító, építőgépész, gépjárművezető és
karbantartó.
Szakmunkás bizonyítvány: autószerelő, anyagmozgatógép szerelő, építőgép szerelő,
mezőgazdasági gépszerelő, gépjárművezető és karbantartó, mezőgazdasági gépész,
fakitermelési gépkezelő, állattartó telepi gépész, kertészeti gépész, növénytermesztő
gépész, erdőgazdasági gépész, mezőgazdasági gépszerelő és üzemeltető, mezőgazdasági
gépjavító és karbantartó. A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében szerzett gépjármű
kezelői bizonyítvány.

„D” kategória
Szerkezeti és üzemeltetési ism. és Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés:
•
Egyetemen vagy főiskolán szerzett: gépész, autógépész, közlekedés mérnöki,
üzemmérnöki, közlekedés mérnöki tanári, közlekedés üzemmérnöki műszaki tanári,
szakirányú műszaki oktatói oklevél.
•
Katonai főiskolán szerzett: harcjármű üzemben tartó, katonai gépjármű üzemeltető,
gépjármű technikus, harcjármű üzemeltetői oklevél.
•
Műszaki ismeretek szakos szakoktatói oklevél, technikusi oklevél.
•
Szakközépiskolai:
közúti
járműgépész,
közlekedésgépész,
gépjárműtechnikai,
gépjárműüzemi, mezőgazdasági gépész, gépjavító, építőgépész, gépjárművezető és
karbantartó.
•
Szakmunkás bizonyítvány: autószerelő, anyagmozgatógép szerelő, építőgép szerelő,
mezőgazdasági gépszerelő, gépjárművezető és karbantartó, mezőgazdasági gépész,
fakitermelési gépkezelő, állattartó telepi gépész, kertészeti gépész, növénytermesztő
gépész, erdőgazdasági gépész, mezőgazdasági gépszerelő és üzemeltető, mezőgazdasági
gépjavító és karbantartó. A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében szerzett gépjármű
kezelői bizonyítvány.
„B+E” kategória:
Szerkezeti és üzemeltetési ism. és Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés:
•
Egyetemen vagy főiskolán szerzett: gépész, autógépész, közlekedés mérnöki,
üzemmérnöki, közlekedés mérnöki tanári, közlekedés üzemmérnöki műszaki tanári,
szakirányú műszaki oktatói oklevél.
•
Katonai főiskolán szerzett: harcjármű üzemben tartó, katonai gépjármű üzemeltető,
gépjármű technikus, harcjármű üzemeltetői oklevél.
•
Műszaki ismeretek szakos szakoktatói oklevél, technikusi oklevél.
•
Szakközépiskolai:
közúti
járműgépész,
közlekedésgépész,
gépjárműtechnikai,
gépjárműüzemi, mezőgazdasági gépész, gépjavító, építőgépész, gépjárművezető és
karbantartó.
•
Szakmunkás bizonyítvány: autószerelő, anyagmozgatógép szerelő, építőgép szerelő,
mezőgazdasági gépszerelő, gépjárművezető és karbantartó, mezőgazdasági gépész,
fakitermelési gépkezelő, állattartó telepi gépész, kertészeti gépész, növénytermesztő
gépész, erdőgazdasági gépész, mezőgazdasági gépszerelő és üzemeltető, mezőgazdasági
gépjavító és karbantartó. A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében szerzett gépjármű
kezelői bizonyítvány.
Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás:
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•

Munkavédelmi szakképesítés: munkavédelmi szakmérnöki, munkavédelmi üzemmérnöki,
felsőfokú munkavédelmi (egyetemi), munkavédelmi technikusi, középfokú munkavédelmi
oklevél, a közúti járművezetői vizsgáztatás keretében 1993 jan. 1-je után tett sikeres
vizsga a
„munkavédelem, tűzvédelem, szállítás” vizsgatárgyból.

Az elsősegélynyújtó tanfolyam és vizsga letételének mentességét kérheti az:
•

aki a Magyar Honvédségnél (Magyar Néphadseregnél) az 1/1984. (K.közl. Ért.1.) KM-HM
együttes utasítás vagy a fegyveres erők részére történő közúti járművezető képzésről,
vizsgáztatásról és az ehhez kapcsolódó vezetői engedély kiadásáról szóló 22/1992. ( XI.25.
) KHVM-HM-BM együttes rendeletben meghatározott- csak katonai járművek vezetésére
jogosító- "C" vagy "E" kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik. Közúti elsősegély
tanfolyam és közúti elsősegély vizsga mentességére csak abból a kategóriából jogosult a
vizsgázó, amelyből érvényes katonai vezetői engedély van. Az 1993. 01. 01. után kiadott
"E" kategóriás katonai vezetői engedély a kiállítástól számított 3 évig jogosít a tanfolyam
mentes vizsgaletételére.

•

A mentességet a felügyelet jelentkezési lapra tett bejegyzéssel és a katonai vezetői engedély
általa hitelesített fénymásolatának csatolásával engedélyezi. A vizsgaigazolás kiadásához
az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító – Magyar Vöröskereszt
által kiállított – igazolás, "Vöröskeresztes igazolás" megszerzésének köztelezettsége alól
mentesülnek a külön jogszabály alapján;
- az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi gyógyszerészi,
- az állatorvos- tudományi egyetemen szerzett állatorvosi,
- védőnői,
- dietetikus,
- mentőtiszti,
- gyógytornász,
- egészségügyi szakoktatói,
- diplomás ápolói oklevéllel képesítéssel) rendelkező, valamint
- a közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, és
- az egészségügyi közép-vagy szakiskolát végzettek, illetve
- minden vizsgázó, aki 1969. 07. 01. és 1983. 12. 31. között "D" kategóriás, vagy
- trolibusz kategóriás járművezetői engedélyt szerzett, továbbá aki
- 1984. január 01-je után:
- bármely járműkategóriára vezetői engedélyt (jogosítványt),
- 'trolibusz" kategóriára járművezetői engedélyt,
- "Mezőgazdasági vontató", "Segédmotoros kerékpár", vagy
- "Lassú jármű" kategóriában közúti járművezetői jogosultságot szerzett

További mentesség a "Vöröskeresztes igazolás" megszerzése alól nem adható!
12.

A tanuló áthelyezésének módja és követelményei:
Bármely hallgató a képzés során áthelyeztetheti magát másik képzőszervhez, amit az alábbi módon
tud
megtenni:
Az iskolavezetőtől kikéri az áthelyező nyomtatványt („Képzési igazolás”), ezt az iskolavezető 3
munkanapon belül a rendelkezésére bocsátja (három példányban) az autósiskola ügyfélszolgálatán.
Ezen igazolásra kerül az áthelyezés kiadásának napjáig lehallgatott és levezetett órák pontos száma.
A tanuló-áthelyező nyomtatvány kiadásakor a felek elszámolnak a befizetésekkel és teljesítésekkel.
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Ezt követően a hallgató az áthelyező nyomtatvánnyal elmegy a befogadó képzőszervez, ahol az iskola
vezetője intézkedik az áthelyezési eljárás elindításáról.
Ezután már csak a befogadó iskolával kell a kapcsolatot tartani a képzés folytatása érdekében. A tanuló
áthelyezését a Vizsgaközpont végzi el.
13.

A pótórák igénylésének módja:
A 16. pontban megállapított összegű pótórákat a szakoktatónál, vele egyeztetve lehet igényelni.

14.

Az engedélyező hatóság neve és elérhetősége:
Innovációs és Technológiai Minisztérium Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály
Cím: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45.
Postacím: 1440 Budapest,
Pf. 1.Telefon: 1/814-1800
Fax: 1/814-1815
E-mail: kepzes-kghf@itm.gov.hu

15.

16.

Az felügyeletet ellátó hatóság neve és elérhetősége:
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@kavk.hu
A tanuló jogai és kötelezettségei:
A tanuló köteles beiratkozáskor a 8 általános iskolai osztály elvégzésének tényét hitelt érdemlő
módon
igazolni.
A tanuló köteles az elméleti tanfolyamon részt venni, foglalkozásról való hiányzást pótolni kell,
amennyiben az meghaladja a kötelező óraszám 10%-át. A hiányzást az ügyfélszolgálati irodával
egyeztetett helyszínen és időben, az elmulasztott tanórák témakörével megegyező foglalkozás(ok)on
kell pótolni.
Köteles az oktatási, illetve a megkötött részletfizetési szerződés díjrészletét befizetni.
Az elméleti tanfolyam kezdetétől számított 9 hónapon belül elméleti vizsgát kell tennie, ellenkező
esetbenmeg kell ismételnie a tanfolyamot. Amennyiben a tanuló az elméleti tanfolyam kezdetétől
számított 1éven belül nem tesz sikeres elméleti vizsgát, úgy szintén meg kell ismételnie a tanfolyamot.
A sikeres elméleti vizsgától számított 2 éven belül az összes vizsgát abszolválnia kell a hallgatónak. A
sikeres közlekedési alapismeretek (KRESZ) vizsga két évig érvényes.
Sikeretlen elméleti vizsga esetén, a vizsgát meg kell ismételni az adott tantárgyból. Sikertelen elméleti
vizsga esetén pótvizsgára a vizsgaközpontnál (2310 Szigetszentmiklós; Csepeli út 180/6 hrsz.) lehet
jelentkezni. Ugyanitt fizetendő a pótvizsgadíj is.
Az ötödik sikertelen forgalmi vizsga esetén a tanulónak PAV vizsgálaton kell részt vennie.
A sikeres elméleti vizsgát követően a gyakorlati oktató kiválasztása után kezdhető meg a vezetés.
A tanuló a képzés során oktatót, ill. gépkocsit is cserélhet az iskolavezetővel egyeztetve.
A gyakorlati vezetés időpontja az oktató és a tanuló közös megállapodásával, általában telefonos
egyeztetés útján jön létre. Lemondani, vagy megváltoztatni csak az oktatónál, a vezetés megkezdése
előtt legkésőbb 48 órával lehet. Amennyiben ez nem történik meg, úgy hivatalos orvosi igazolást áll
módunkbanelfogadni a hiányzásról. Ha a tanuló nem igazolja a távolmaradást, abban az esetben
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az oktató részére
5.000 Ft rendelkezésre állási díjat köteles megfizetni. Az elmaradt órákat köteles a vezetési karton
„További oktatási órák” rovatban igazolva levezetni, és annak tandíját az iskolánál befizetni. Az előre
megbeszélt helyen, és időben mind az oktató, mind a tanuló köteles egyaránt 20 percet várakozni az
esetleges előre nem látható késések miatt.
A vezetési gyakorlat tantárgy oktatása akkor minősül a közúti közlekedés szabályairól szóló rendelet
szerinti oktatásnak, ha a vezetési kartont a szakoktató kitöltötte és a tanuló az egyes gyakorlati órák
megkezdésekor és befejezésekor – a gyakorlati foglalkozás kezdete és befejezése pontos idejének
feljegyzése mellett – saját kezűleg aláírta.
Amennyiben az orvos vizsgálata során korlátozást ír elő (szemüveg vagy kontaktlencse), a tanuló
köteles mind a vezetés, mind a vizsgák során tartalék szemüveget, vagy kontaktlencsét magával
hordani. Amennyiben szemüveg vagy kontaktlencse hiány miatt a vizsga nem tartható meg, az anyagi
felelősség a tanulót terheli.
A gyakorlati tandíjak a szerződéskötés időpontjában érvényesek, a kalkuláció alapjául szolgáló
költségek (pld. Hatósági előírások, üzemanyag árváltozás stb.), vagy előre nem várt piaci körülmények
változása esetén változhatnak. Az autósiskola az indokolt árváltoztatás jogát fenntartja!
Az oktatójárművet az iskola biztosítja a tanuló számára.
A személyazonosságot minden vizsgán igazolni kell (érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy
útlevéllel). Ha valakinek van már vezetői engedélye vagy rendelkezik vizsgaigazolással, azt minden
vizsgán be kell mutatni! Nem magyar állampolgárnak a vizsgákon való részvételhez rendelkezni kell
érvényes tartózkodási engedéllyel vagy magyar lakcímkártyával. Amennyiben nem tudja a Tanuló
személyazonosságát a vizsgán hitelt érdemlően igazolni, úgy az hiányzásnak minősül és a vizsgadíjat
ismételten meg kell fizetni.
A sikeres vizsgákat követően, a vezetői engedélyt a fentebb leírt feltételek teljesülése mellett is, csak
olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (szálláshelye)
Magyarországon van, illetőleg nem magyar állampolgár kérelmező esetén az engedély kiadását
megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott. Ha a kérelmező külföldi hatóság által kiállított
vezetői engedéllyel rendelkezik a 35/2000 BM rendelet 16-19. § alapján jár el a közlekedési igazgatási
hatóság.
17.

A közúti elsősegélynyújtó tanfolyammal és vizsgával kapcsolatos információk
Iskolánk folyamatosan szervez „Közúti alapfokú elsősegélynyújtó” tanfolyamokat egy elméleti (4
tanóra) és egy kiscsoportos gyakorlati (4 tanóra) foglalkozás keretében. A tanfolyamokra az
ügyfélszolgálati irodánkban személyesen, telefonon illetve e-mailben lehet jelentkezni.
Közúti elsősegélynyújtó vizsgát a Magyar Vöröskereszt szervez. A vizsgára a tanfolyamon, illetve telefonon
lehet jelentkezni, a vizsgadíj befizetését követően.
a. A tanfolyam díja: 10.000 Ft (a tanfolyam helyszínén fizetendő)
b. Vizsgadíj: 8.200 Ft (a Magyar Vöröskereszt által kiadott csekken fizetendő).
A Magyar Vöröskereszt számlájára befizetett vizsgadíj a tárgyévet követő év elteltével elévül,
ezután
vizsgázni csak a mindenkor aktuális vizsgadíj újbóli befizetése után lehet.
Az elsősegélynyújtó vizsga teljesítése nem szükséges, amennyiben 1984. január 1-je után
bármilyen
kategóriában vezetői engedélyt szerzett.

18.

Vezetői engedély kiadásával kapcsolatos információk:
A sikeres forgalmi vizsgáról a vizsgaközpont vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő három
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munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére.
A tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások (pl. elsősegélynyújtási
ismeretek megszerzésének igazolása, orvosi alkalmassági igazolás) birtokában kezdeményezheti az
illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál (okmányiroda) a vezetői engedély kiállítását.
Ha már van vezetői engedélye, kategóriabővítésre vigye magával azt.
Külföldieknél feltétel az érvényes tartózkodási engedély (legalább 6 hónap), vagy állandó bejelentett
magyarországi lakcím. Az állandó bejelentett magyarországi lakcím megléte magyar állampolgár
esetében is feltétel.
24/A. „C”, „C+E”, „D” kategóriára vonatkozó külön szabályok:
A 24. pont szerint kiadott vezetői engedély kizárólag a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet értelmében
kizárólag Magyarország területén jogosít vezetésre az alábbi életkor betöltéséit:
“C” kategória esetében: 21. év;
“C+E” kategória esetében: 21. év;
“D” kategória esetében: 24. év;
19.

A motoros oktatásra vonatkozó külön rendelkezések:
a. Motoros kategóriáknál a gyakorlati foglalkozásokon és a vizsgákon erős anyagból készült nem
bőszárú protektoros hosszúnadrág és dzseki, magas szárú zárt cipő vagy csizma és kesztyű valamint
bukósisak illetve nyitott bukósisak esetén szemüveg használata kötelező.
b. A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM Együttes Rendelet 1. számú függelékének
III. részében meghatározásra kerül a közúti közlekedésben résztvevő „vezető” fogalma:
 Vezető: az a személy, aki az úton járművet vezet, vagy állatot hajt (vezet). A
segédmotoros kerékpárt és a kerékpárt toló személy nem minősül vezetőnek. A
gépkocsivezetés oktatása és az azt követő gyakorlati vizsga során vezetőnek az
oktató minősül.

A motorkerékpárvezetés oktatás során tehát – a szakoktató közvetlen beavatkozási lehetőségének
hiánya miatt – a tanuló minősül vezetőnek, annak minden joghatásával.
A képzés során felmerülő bármilyen problémájával, panaszával forduljon az iskolavezetőhöz!
Jó tanulást, sikeres vizsgákat és balesetmentes közlekedést kívánunk

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 elearning 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.
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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 titokban 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)
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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.
Érvényes: 2021 július 29 - től
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