
VÁLLALÁSI FELTÉTELEK
TÁJÉKOZTATÓ

,,Marosy  AUTÓSISKOLA”

Tulajdonos: Marosy György ev. állalkozó

Kedves képzésre Jelentkező!

Tájékoztató tartalmazza a képzésben elvégezhető kategóriákra való jelentkezés módját, részvételének feltételeit és tájékozódhat szolgáltatásainkról, árainkról.
Kérem ezért gondosan tanulmányozza az alábbi tájékoztatót, amely segíti Önt, hogy megismerhesse a kívánt kategória képzési körülményeit.

Kérjük minden felmerülő kérdésével, kérésével keressen minket elérhetőségeinken, illetve személyesen irodánkban.

Iskolavezető
MAROSY GYÖRGY



TÁJÉKOZTATÁS

1. Cégadatok:

Képzőszerv neve: ,,Marosy AUTÓSISKOLA”

Ügyvezető: MAROSY György

Ügyvezető adatai: Születési. ideje Eger 1960.09.17

Anyja: Kántor Mária

Székhely: 3300 Eger, Széchenyi utca 58

Elérhetőség: 06303629898

Email cím: kreszeger@gmail.com

Engedélyszám: KGHF/81276-1/2021-ITM

Bejegyezve: Eger 2020.04.01.

Adószám: 61935901-1-30

Pénzforgalmi jelzőszám: 10103513-53789600-01000005

Iskolavezető: Marosy György Ny.sz: 10908

Felnőttképzési ny.szám: Marosy György Ny. szám: B/2020/011703

Cég telephelye: 3300 Eger Széchenyi 58

Ügyfélfogadási rendjei: H, K: Sz, Cs 14:30-16:30 között



Oktatás:

Az elméleti oktatás foglalkozásai hétköznap 16.00-19.30 óra között kerülnek, külön ütemezés szerint megtartásra, de egyedi
igény esetén, helyszíntől függően ettől eltérő időpontokban is szervezünk foglalkozásokat.
A járművezetés gyakorlati oktatása a tanuló és az oktató külön egyeztetése alapján történik.

A tanfolyamra való jelentkezés életkori feltételei:
A vezetői engedély feltételéül meghatározott életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb (6) hónappal fiatalabb.

Kategória Életkor

B 17

Tanfolyamra jelentkezés feltételei:

- Személyi igazolvány

- alapfokú iskolai végzettséget igazoló okirat (kivéve: AM kategória)

- Egészségügyi alkalmassági igazolását,

- Ha van érvényes vezetői engedélye, annak fénymásolatát,

- Ha valamelyik tantárgy hallgatása, vizsgája alól mentesítést kér,

igazolnia kell a mentesítésére jogosító bizonyítvány fénymásolatát, valamint az eredeti okmányt jelentkezéskor be kell

mutatni.

- Az elméleti tanfolyam árát és a vizsgadíjat, a tanfolyam megkezdésekor be kell fizetni.

Alapfokú iskolai végzettség:

- Eredeti bizonyítvány

- Közjegyző vagy kiállító által hitelesített példány

- Személyazonosító okmányba saját jogon szerzett Dr cím van bejegyezve. (Hatóságnál bemutatni)

Az iskolai végzettség igazolása a forgalmi vizsgaigazolás kiadásának előfeltétele.

Külföldön kiállított oklevél, illetve bizonyítvány esetében:

- Eredeti okmány és annak hiteles fordítása ( OFA )

- A hiteles fordítás nem kötelező ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a hatóság által

létrehozott „Bizonyítványok és Oklevelek mintatár”-ban.

- Magyar hatóság által hozott elismerő határozat, honosítási záradék, hatósági bizonyítvány, hatósági igazolás, tájékoztatás vagy

3 hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolás, amely kimondja,

hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol vagy annak meglétét előfeltételezi.

Elméleti vizsgára jelentés ill. jelentkezés feltételei:

-A képzőszerv a jelentkezési lapon, illetőleg a vizsgajelentéssel igazolja a tanfolyamon kötelezően előirt óraszámainak

teljesülését.

-A képzőszerv a vizsgára jelentés előtt a csatolt mellékletek, és a vizsgázó nyilatkozata alapján ellenőrzi, hogy a vizsgázó

megfelel-e a vizsgára bocsátás feltételeinek. Első vizsgát 9 hónapon belül kell, sikeres vizsgát egy éven belül kell tenni!

A vizsga helyét és időpontját a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. jelöli

ki, amelyet a vizsgázó személyi anyagának ellenőrzését követően igazol vissza.

Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzése:

- A vezetői engedély (járművezetői igazolvány) kiadásának feltétele az alapfokú közúti elsősegélynyújtás tantárgyból tett sikeres

vizsga.

- Ezen ismeretek megszerzése a járművezető-képzéstől független a megszerzésére a tanfolyam előtt, után és közben is van

lehetőség.

- Ha a tanfolyam megkezdése előtt már rendelkezik az igazolással, kérjük, a tanfolyamra való jelentkezéskor bemutatni,

fénymásolatát hitelesítés miatt leadni.

- A képzőszerv minden tanulónak biztosítja a Vöröskereszt szervezetével együtt működve, korrepetálási keretek között a közúti

elsősegély-nyújtási vizsga megszerzésének lehetőségét. Nem szükséges elsősegély-nyújtó vizsgát tenni annak, akinek a

végzettsége megfelel a 31/1992.(XII.19).NM rendeletben foglaltaknak.



A képzőszerv által tartott tanfolyamok tantárgyi óraszámai és időtartamuk:

Elméleti képzés:

KATEGÓRIA KRESZ VEZETÉS ELMÉLET SZERK. ÉS ÜZEM. ISM. MU BÜ

(B)  kategória 21 óra 4 óra 4 óra - -

Együtt tartott tanfolyam (B, AM, A1, A2, A) esetén Vezetéselmélet +2 óra, Műszaki Ismeretek +2 óra a motorosok részére.

Nincs szükség elméleti tanfolyamra (A2) alkategóriás vizsgához, ha egy éven belül megszerzett érvényes (A1) alkategóriás

vezetői engedéllyel rendelkezik.

(A) kategóriás vizsgához, ha 1 éven belül megszerzett (A1) alkategóriás vagy 1 éven belül megszerzett (A2) alkategóriás vezetői

engedéllyel rendelkezik.

Részvétel a foglalkozásokon, hiányzás pótlásának lehetőségei:

-A járművezető-képzés (elmélet-gyakorlat) tanfolyam keretén belül történik. Minden hallgató köteles az előírt foglalkozásokon

részt venni. Hiányzás esetén pótfoglalkozáson kell részt venni. Ennek hiányában a tanuló vizsgára nem bocsájtható.

Megengedett hiányzás tantermi elméleti oktatáson: a kötelező óraszám 10%-ánál kevesebb.

Gyakorlati oktatáson: a kötelező előírt minimális óraszámokat és menettávokat mindenkinek teljesítenie kell.

Elmélet:

- Naponta legfeljebb 4 óra szervezhető, 1 óra időtartama: 45 perc

- Az egyes tantárgyak kötelező óraszámairól a hiányzást külön konzultáción való részvétellel pótolni kell!

Az e-learning tanfolyam programját a tanuló a következő időhatározókkal használhatja minden kategóriában: 90 nap/60 óra,

180 nap/75 óra, 365 nap/90 óra ( árkategóriák szerint ).

Járművezetés gyakorlata:

- A gyakorlati vezetés csak minden elméleti tárgy sikeres vizsgája után kezdhető meg. (kivéve: Eü)

- A gyakorlati vezetés 1 óra/50 perc, amit 10 perc szünet követ.

- Naponta 2 óra gyakorlati alapoktatás tervezhető, forgalmi oktatásnál 4 óra, de ebben az esetben az oktatást 2 részben,

minimum 1 óra szünet közbeiktatásával kell szervezni.

- A hallgatót a gyakorlati oktatót telefonon, postai úton, vagy személyesen keresi fel és egyezteti az első vezetési óra időpontját,

helyét valamint az előre látható ütemezést. A gyakorlati vezetésre, alkalmanként egyeztetett időpontban kerül sor.

- Amennyiben a hallgató betegsége, egyéb halaszthatatlan elfoglaltsága miatt előreláthatólag nem tud részt venni a vezetési

órán, úgy azt közvetlenül az oktatónak /személyesen vagy telefonon/ kell, legkésőbb 1 nappal előtte jelezni.

- A késve vagy egyáltalán nem jelentett hiányzás esetén az oktató a helyszínen várakozik a foglalkozási óra kezdetétől számított

15 percig, utána eltávozhat. Ebben az esetben a tanuló köteles 1 óra díját megfizetni.

- Ha a foglalkozáson az oktató a tervezett időpontban nem jelenik meg (műszaki hiba, baleset miatt), úgy a tanuló 15 perc

várakozás után távozhat. Ebben az esetben óradíjat nem fizet, kártérítésre igényt nem tarthat.

Képzés Óra és Kilométer követelményei:

KATEGÓRIA ALAPOKTATÁS FŐOKTATÁS Km

(B)  kategória 9 óra 20 óra 580

Oktató csere kérdés:

- Amennyiben a tanuló úgy érzi, hogy oktatójával nem alakult ki az a megfelelő jó kapcsolat, ami az eredményes tanulás

feltétele, választhat másik oktatót. Ezen okok miatt az oktató is kezdeményezheti a tanulónak másik oktatóhoz való

áthelyezését.

- Az oktató köteles segíteni a tanulót ilyen kérésének ügyintézésében. A tanuló fordulhat ilyen kérésével közvetlenül az

iskolavezetőhöz is.



Tandíjak:

Elméleti képzés díjai:

Kategória díj

B 45 000

Gyakorlati képzés díjai:

Kategória díj óra/ Ft

B 8 000

B gyors 9 000

A képzési költséget személyesen kizárólag az iskolavezető nél lehet befizetni, számla vagy átvételi szigorú számadású nyugta

ellenében. A díjak fizetése történhet egy összegben és részletekben. A képző szerv a képzési díjak változásának jogát fenntartja!

Alkalmazkodva az aktuális gazdasági viszonyokhoz a tandíjakat valamint az oktatók névsorát, járművek típusát az aktuális

honlap tartalmazza.

Oktatásra – és vizsgára – csak az iskolával szerződésben álló oktatót és annak járművét lehet választani. Tanuló által biztosított

járművel az iskola az oktatást és vizsgáztatást nem vállalja, kivéve motorkerékpár kategóriánál, ha a jármű megfelel a

rendeletben meghatározott feltételeknek.

A képzésben résztvevő áthelyezés módja:

NKH-ról szóló 263/2006. (XII.20.) Korm.rendelet 8. § (1) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a képzési

tevékenység végzéséhez kötelezően előírt dokumentumokat a „Bizonylati album” keretében az 5.sz. melléklet alapján.

-Ha a tanuló a tanulmányait más képzőszervnél kívánja folytatni, abban az esetben a képzőszervnek a „Képzési Igazolás”

nyomtatványt a tanuló kérésére ki kell állítani. A kiállítás megtagadásával a tanuló másik képző szervhez történő áthelyezését

megakadályozni nem lehet. Áthelyezési díj 15 eFt, illetve minden kedvezmény, akció értéke visszajár, ha nem a teljes képzést

veszi igénybe.

-A nyomtatványt 3 példányban kell kitölteni.

-Az igazolás „A” részét a tanuló, a „B” részét az elbocsájtó képző szerv, a „C” részét pedig a befogadó képző szerv tölti ki.

-Az igazolás „A” és „B” részének kitöltése után egy példány az elbocsájtó szervnél marad, 2 példányt vagy a kérelmezőnek kell

átadni vagy 3 munkanapon belül a befogadó képző szervhez kell továbbítani.

- A képzési igazolás kiadásával egy időben – írásos kérelemre – a fel nem használt befizetett díjakat a kezelési költség

levonásával visszafizetjük. A kezelési költség a mindenkori képzési költség 10%-a de minimum 10.000ft. Amennyiben az első
forgalmi vizsga előtt kéri a tanuló a képzési igazolást, a korábban megadott kedvezményekre való jogosultságát elveszti és az

addig igénybe vett kedvezményeket köteles visszafizetni. A képzési igazolás kiadásával egy időben a tanuló a még fennálló

tartozásait köteles rendezni a képzőszerv felé. Nem térítünk vissza elméleti, illetve biztonság üzemeltetési tandíjat, valamint a

hatóság felé már elutalt, befizetett vizsgadíjat.

A képzés helyszínei:
- Elméleti képzés: 3300 Eger, Széchenyi u. 58. „MM  Autósiskola”,

- Járműkezelés 3300 Eger, Liliom u 2 -  KAV Tan és vizsga pálya
- Rutin 3300 Eger, Liliom u 2 -  KAV Tan és vizsga pálya
- Forgalom 3300 Eger, és körzete
- Váltóhely: 3000 Eger, és körzete

Képzésben résztvevői észrevételek, bejelentések:

- A tanuló a képzéssel, oktatással kapcsolatos javaslatait, észrevételeit elsősorban az oktatónak jelezze.

- Amennyiben az oktató nem tud megnyugtató megoldást ajánlani, úgy az iskolavezetőt keresse problémája megoldásra

telefonon, levélben ill. személyesen.

- Ha a probléma megnyugtató módon nem rendezhető a szakmai felügyeleti szervünkhöz fordulhat.

Cím: KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, ügyfélszolgálata



3300 Eger Töviskes Tér. 1/A.  Tel +36 30 128 3730, +36 30 128 3729

E-mail: heves@kavk.hu

A tanuló jogai és kötelezettségei:

Joga van az ügyfélnek:

- A képzés megkezdése előtt tájékozódni, és megismerni a képző szerv vállalási feltételeit.

- A képzést megszakítani, a befizetett és a még fel nem használt tandíjat a meghatározott feltételek mellett visszakérni és a

tanfolyam elvégzett részéről hivatalos igazolást kérni.

- Az elméleti tanfolyamon a hiányzások pótlásának érdekében akár több tanfolyamot is igénybe venni.

- Oktatót, autótípust választani.

- A megbeszélt gyakorlati vezetési órákat legalább 24 órával előtte lemondani.

- Panaszt tenni, jogos esetben kártérítést követelni.

- Titoktartást követelni a képző szervtől és oktatójától egyaránt, személyiségeit érintő kérdésekben. Kivéve a képzési

szerződésben meghatározott, a jelentkezési lapon és annak mellékleteit képező okmányokon szereplő személyes és különleges

adatainak kezelésében!

- A tanfolyam díjról számlát, igazolást kérni, a SZJA törvény hatályos jogszabálya alapján lehet.

Kötelessége az ügyfélnek:

- A képzési szerződésben rögzített képzési díjakat, a képzés megkezdése előtt teljesíteni, befizetni.

- Az elméleti oktatásra kipihent állapotban, és az oktatási körülményekhez igazodó, kulturált ruházatban, gyakorlati oktatásra

vezetésre képes állapotban megjelenni.

- Az általános emberi normákat megtartani, foglalkozásokra készülni, kulturáltan viselkedni, oktatói utasításokat követni.

- Mulasztásait, hiányosságait pótolni.

- A képzés folyamán a munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségügyi előírásokat betartani.

A képző szerv jogai és kötelezettségei:

Jogai a képző szervnek:

- Az elméleti valamint a gyakorlati alapképzés helyszíneit, közigazgatási területen belül módosítani.

- A gyakorlati oktatás óradíját, mely nem tartalmazza a tanuló balesetbiztosítását, az infláció növekedésének arányában emelni.

- A tandíj befizetésének elmaradása esetén a tanuló vizsgára bocsájtásának halasztását!

- Képzési díjhátralék esetén a képzési szolgáltatás szüneteltetését.

- A vállalkozási feltételekben ismertetett feltételeket betartatni.

Kötelezettsége a képző szervnek:

- A képzés feltételeit a hatályos jogszabályoknak megfelelően, a személyi és tárgyi feltételeket folyamatosan biztosítani.

- A képzési szerződésben elfogadott és aláírt feltételek alapján a szolgáltatást teljesíteni, arról számlát kiállítani.

- Az adatokat az ügyfél nyilatkozatának megfelelően kezelni.

- A vállalkozási feltételekben ismertetett feltételeket betartani.

- A gyakorlati oktatás óradíjának emeléséről a tanulót tájékoztatni.

- A vizsgára bocsátás feltételeinek teljesülése, esetleges tandíj befizetési hátralék után, a tanulót vizsgára bocsátani.

Vizsgadíjak és azok megfizetésének módjai:

A tanuló a tanfolyam kezdetétől az első előadás dátumától) számított 9 hónapon belül meg kell, hogy kezdje az elméleti

vizsgáit, 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.

Elméleti vizsgadíjak:

- Számítógépes elméleti vizsga vizsgatárgyanként 4.600 Ft

- Gyakorlati vizsgadíj

KATEGÓRIA
JÁRMŰKEZELÉS
VAGY RUTIN

FORGALOM BIZT. ELL.

( B ) kategória -------------- 11.000 Ft -

Vizsgadíj befizetése
-. A tanuló a képző szervnél a vizsgadíjakat befizeti, majd írásos dokumentumon meghatalmazza, hogy a képző szerv eljárjon a
vizsgadíjak befizetése ügyében a KAV, ügyfélszolgálata felé. A képző szerv átvételi elismervényt ad a befizetésről.



- A tanuló sikertelen elméleti, gyakorlati vizsga esetén a pótvizsga díjat a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, ügyfélszolgálatánál befizetheti.

E-learning képzésről:

- Képző megrendelésével a Tanuló időben korlátozott jogosultságot szerez a megrendelő által megrendelt e-learning
képzés elvégzésére, és az elearning tananyag felhasználására. Megrendelő a Tanulóval kötött képzési szerződésében köteles úgy
megállapodni a Tanulóval, hogy a Tanuló a felhasználási jogosultságát másnak nem engedheti át.
- 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.
- 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.
-. 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.
-. 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.
-. 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.

Adatkezelési tájékoztatójának elfogadása, megismerésével!
- - 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 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.

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
- az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon
kívül helyezéséről: https://www.naih.hu/files/GDPR_TXT_HU.pdf
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény:
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV
- az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0300100.TV

https://www.naih.hu/files/GDPR_TXT_HU.pdf


- a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló
24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?dbnum=1&docid=A0500024.GKM&mahu=1
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0000100.TV

Az adatkezelést érintő személyes adatok:

név, születési név, anyja neve, születési hely és idő, állampolgárság, lakcím, értesítési cím, telefonszám, e-mail cím,
személyazonosító okmány adatai, Adóazonosító jel, TAJ szám, 2013. évi LXXVII. felnőttképzési törvénynek megfelelően

járművezetői igazolvány adatai, vezetői engedély adatai, nyilatkozat alapfokú iskolai végzettségről, Oktatási azonosító száma,
felmentést igazoló okmány adatai, egészségügyi alkalmasságának adatai, járművezetéstől eltiltásának adatai, okmányai
visszavonásának adatai, után képzési kötelezettségére vonatkozó adatai, vezetési jártasság igazolására vonatkozó adatai,
tanfolyammentes vizsgára kötelezésének adatai, kényszergyógyítás vagy kényszergyógykezelés ténye, soron kívüli egészségi
alkalmassági igazolás adatai, rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatának adatai,

gondviselő neve, 16. életévét be nem töltött gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló személy azonosítása, gondviselő
telefonszáma, gondviselő email címe

A képzés felügyeletét ellátó szervek
- A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 18.§ (8) bekezdése, illetve a Kormány 284/2018. (XII. 21.) Korm.

rendelete, továbbá a 1/2019. (I. 7.) ITM rendelet alapján a közúti járművezetők vizsgáztatását, utánképzését és
képzésfelügyeletét, a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatását és képzésfelügyeletét, valamint a közúti
járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatát 2019. január 1. napjától a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végzi országos működési területtel. Elérhetőség: 3300 Eger, Töviskes tér 1/a.
Tel. :  36/ 510-308

- Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság 1082
Budapest, Vajdahunyad utca 45. Telefon: +36 1 814 1818

- Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztálya3300 Eger, Kossuth Lajos út 9., Telefonszám: +36 (36) 515-598

- Heves megyei gazdasági kamarák mellett működő Békéltető Testület, 3300 Eger, Faiskola út 15., Telefonszám: +36
(36) 416-660/105

Bízunk abban, hogy Tájékoztatónk az Ön előtt álló tanfolyamhoz és vizsgákhoz segítséget fog nyújtani. Ha további
információra van szüksége tanfolyamainkkal kapcsolatosan, úgy forduljon bizalommal, a tanfolyam megnyitóján megismert
megbízottunkhoz, vagy az iskolavezetőhöz.

Eger, 2023.01.01
-------------------
Marosy György

Iskolavezető



FELNŐTTKÉPZÉSI   TÁJÉKOZTATÓ   B   KATEGÓRIA

Járművezetői tanfolyam – Személygépkocsi (B)

Vezethető jármű személygépkocsi és kis tehergépkocsi:

▪ A 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, amely a vezetőn kívül legfeljebb nyolc utas

szállítására tervezett és gyártott gépjármű

▪ Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó (könnyű) pótkocsiból álló

járműszerelvény. E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 4250 kg

▪ Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó (nehéz) pótkocsiból álló

járműszerelvény, feltéve, hogy a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vontató jármű saját
tömegét. E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 3500 kg

A tanfolyamra jelentkezés feltételei:

● 16 és 1/2 éves korhatárt betöltötte.

● 8 általános iskolai végzettség

● Ha érvényes …… kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik

A tanfolyamra történő felvétel feltételei:

● Jelentkezési lap kitöltése.

● Felnőttképzési szerződés megkötése. (Aki 18 évnél fiatalabb, az Autósiskolával kötött szerződést a szülővel, törvényes

képviselővel is alá kell íratni.)

● Ha valamely más kategóriából már rendelkezik vezetői engedéllyel, akkor a vezetői engedély másolatát is csatolni kell.

● Orvosi alkalmasságról szóló igazolás (háziorvos, legalább I. csoportú) leadása. (ha nincs vezetői engedély)

● Alapfokú iskolai végzettséget igazoló okirat. (bizonyítvány)

● Az elméleti tanfolyamdíj és vizsgadíj befizetése.

“B” kategóriás képzés óraszámai

E-learning képzés (távoktatás)

Összesen: 60 óra

Gyakorlat

● Alapoktatás 9 óra

● Városi vezetés 14 óra

● Országúti vezetési 4 óra

● Éjszakai vezetés 2 óra

Összesen: 29 óra

Az elsősegély-nyújtási ismeretek vizsga a Heves Megyei Vöröskereszt szervezésében történik.

A “B” kategóriás képzés tanfolyamdíjai:

Kategória díj

B KRESZ 45 000

B GYAKORLAT 8 000 Ft/óra

B vizsga 11 000 Ft

Elméleti vizsgára bocsátható :

- az a tanuló, aki az elméleti tanfolyamot elvégezte és annak megkezdésétől számítva kevesebb mint 9 hónap telt el.

- Az elméleti vizsga a 17 életév betöltése előtt 3 hónappal tehető,

- forgalmi vizsga esetén a 17 évet kell betölteni.

- Az első sikeres elméleti vizsga után két éven belül valamennyi tárgyból sikeres vizsgát kell tenni.



- Forgalmi vizsgára az bocsátható, aki a minimum 29 órát levezette.

A vezetői engedély kiállítása iránti kérelem, ügyintézés az okmányirodánál terjeszthető elő. (4.000,- Ft a kiállítás illetéke).

Külföldieknél feltétel az engedély kiadását megelőző 6 hónapos, folyamatos Magyarországon tartózkodás igazolása.

- A vezetői jogosultság első alkalommal történő megszerzésénél „kezdő vezetői engedély” kerül kiadásra, amely a 18.

életév betöltéséig csak belföldi közlekedésre jogosít, és amellyel pótkocsi nem vontatható.

Járművezetői tanfolyamok – Tehergépkocsi (C)

Vezethető jármű:
▪ az autóbusz és a trolibusz kivételével a 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépkocsi, valamint

az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény.

“C” kategóriával még vezethető:

▪ C1″ alkategóriás gépkocsi

▪ mg-i vontató könnyűpótkocsival

▪ segédmotoros kerékpár, lassú jármű és pótkocsija

▪ kerti traktor

▪ állati erővel vont jármű

A tanfolyamra jelentkezés feltételei:

● 17 és 1/2 éves korhatárt betöltötte.

● Érvényes B. kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik.

● 8 általános iskolai végzettség.

A tanfolyamra történő felvétel feltételei:

● Jelentkezési lap kitöltése.

● Felnőttképzési szerződés megkötése.

● Vezetői engedély másolata.

● II. csoportú orvosi igazolás

● Alapfokú iskolai végzettség igazolása (bizonyítvány)

● Az elméleti tanfolyamdíj és vizsgadíj befizetése.

„C” kategória (tehergépkocsi-vezető) tanfolyam óraszámai: 

Elméleti tanfolyamok e-learning jellegű képzés keretében távoktatási formában

Összesen: 60 óra

– Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés tantermi oktatás keretében: Összesen: 16 óra

Gyakorlati képzés:

– Járműkezelés: 6 óra

– Városi vezetés: 15 óra

– Országúti vezetés: 4 óra

– Éjszakai vezetés: 2 óra

– Hegyvidéki vezetés: 2 óra

– Forgalmi vizsga: 1 óra

Összesen: 30 óra

A  “C” kategóriás képzés tanfolyamdíjai:

Kategória
Elmélet

Ft

Bizt. üz.

Ft

Gyakorlat

min.ó. Ft/ó

Vizsgadíj

Ft

C 50,000 25.000
A: 6

F: 24
10,000 32,700

- Elméleti vizsgára bocsátható az a tanuló, aki az elméleti tanfolyamot elvégezte és annak megkezdésétől számítva

kevesebb mint 9 hónap telt el. Az elméleti vizsga a 18. életév betöltése előtt 3 hónappal tehető, forgalmi vizsga esetén

a 18.életévet kell betölteni.



- Az első sikeres elméleti vizsga után két éven belül valamennyi tárgyból sikeres vizsgát kell tenni.

- Mentesség tantárgyak hallgatása alól a rendeletben szereplő szakmák alapján adható.

- Mmentességet az iskolavezető engedélyezi az iskolai végzettséget igazoló irat alapján, melyről fénymásolatot kell

készíteni.

Közúti elsősegély-nyújtásból nem kell vizsgáznia, ha:

● 1984-től új kategóriát szerzett.

● van Közúti-elsősegélynyújtás felmentése a rendelet szerint

- Gyakorlati képzés valamennyi tárgyból tett sikeres elméleti vizsga után kezdhető.

Gyakorlati vizsgáig a 18. életévet be kell tölteni. Forgalmi képzés sikeres rutinvizsga után kezdhető meg.

- A vezetési gyakorlatok ideje az Ön szabadidejéhez alkalmazkodik, az oktatás IVECO tehergépkocsival történik.

- Az oktató 20 percet köteles várni a tanulóra. A tanóra 24 órával a megkezdése előtt lemondható.

- A vezetői engedély kiállítása iránti kérelmet a közlekedésigazgatási hatóságnál (okmányirodánál)terjeszthető elő.

(4.000,- Ft a kiállítás illetéke)

Járművezetői tanfolyamok – Nehéz pótkocsi (CE)

“CE” kategóriával vezethető:

▪ “B+E”, “C1+E”, “D1+E”, “D+E” kombinált kategóriába tartozó járműszerelvények, feltéve, hogy rendelkezik az adott

vonójármű kategóriával

▪ mg-i vontató két nehézpótkocsival

▪ segédmotoros kerékpár, lassú jármű és pótkocsija

▪ kerti traktor

▪ állati erővel vont jármű

A tanfolyamra jelentkezés feltételei:

● 17 és 1/2 éves korhatárt betöltötte.

● Érvényes C. kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik.

● 8 általános iskolai végzettség.

A tanfolyamra történő felvétel feltételei:

● Jelentkezési lap kitöltése.

● Felnőttképzési szerződés megkötése.

● Vezetői engedély másolata.

● II. csoportú orvosi igazolás

● Alapfokú iskolai végzettség igazolása (bizonyítvány)

● Az elméleti tanfolyamdíj és vizsgadíj befizetése.

„CE” kategória (nehéz pótkocsi-vezető) tanfolyam minimális óraszámai:

Elméleti tanfolyamok e-learning képzés keretében távoktatási formában

Összesen: 60 óra

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés tantermi oktatás keretében: Összesen 8 óra

Gyakorlati képzés:

– Járműkezelés: 6 óra

– Városi vezetés: 4 óra

– Országúti vezetés: 2 óra

– Hegyvidéki vezetés: 2 óra

- Forgalmi vizsga:  1 óra

Összesen: 15 óra

A “CE” kategóriás képzés tanfolyamdíjai:

Kategória
Elmélet

Ft

Bizt. üz.

Ft

Gyakorlat

min.ó. Ft/ó

Vizsgadíj

Ft

C+E 45,000 25,000 A: 6

F: 9
14,000

28,100



- Elméleti vizsgára bocsátható az a tanuló, aki az elméleti tanfolyamot elvégezte és annak megkezdésétől számítva

kevesebb mint 9 hónap telt el. Az elméleti vizsga a 18. életév betöltése előtt 3 hónappal tehető, forgalmi vizsga esetén

a 18.életévet kell betölteni.

- Az első sikeres elméleti vizsga után két éven belül valamennyi tárgyból sikeres vizsgát kell tenni.

- Mentesség tantárgyak hallgatása alól a rendeletben szereplő szakmák alapján adható.

- A mentességet az iskolavezető engedélyezi az iskolai végzettséget igazoló irat alapján, melyről fénymásolatot kell

készíteni.

- Közúti elsősegély-nyújtásból nem kell vizsgáznia, ha:

● 1984-től új kategóriát szerzett.

● van Közúti-elsősegélynyújtás felmentése a rendelet szerint

- Gyakorlati képzés valamennyi tárgyból tett sikeres elméleti vizsga után kezdhető.

Gyakorlati vizsgáig a 18. életévet be kell tölteni. Forgalmi képzés sikeres rutinvizsga után kezdhető meg.

- A vezetési gyakorlatok ideje az Ön szabadidejéhez alkalmazkodik, az oktatás IVECO és pótkocsival történik.

- Az oktató 20 percet köteles várni a tanulóra. A tanóra 24 órával a megkezdése előtt lemondható.

- A vezetői engedély kiállítása iránti kérelem a közlekedésigazgatási hatóságnál(okmányirodánál)terjeszthető elő.(4.000,-

Ft a kiállítás illetéke)

Járművezetői tanfolyamok – mezőgazdasági vontató (T)

Vezethető jármű:

▪ Nemzeti kategória: mezőgazdasági vontató és két nehéz pótkocsi, lassú jármű és pótkocsi.

▪ Mezőgazdasági vontató: mezőgazdasági munka végzésére készült, de pótkocsi vontatására is alkalmas, rakfelület

nélküli olyan jármű, amelyet beépített erőgép hajt és sík úton önerejéből 40 km/óra sebességnél gyorsabban haladni

képes.

▪ Lassú jármű: olyan jármű, amelyet beépített erőgép hajt és sík úton önerejéből 25 km/óra sebességnél gyorsabban

haladni nem képes.

A tanfolyamra jelentkezés feltételei:

● 15 és 1/2 éves korhatárt betöltötte.

● Írni, olvasni tud

A tanfolyamra történő felvétel feltételei:

● Jelentkezési lap kitöltése.

● Szerződés megkötése (fiatal korúaknál a törvényes képviselőnek is alá kell írni)

● Ha valamely más kategóriából már rendelkezik vezetői engedéllyel, akkor a vezetői engedély másolatát is csatolni kell.

● Az elméleti tanfolyamdíj és elméleti vizsgadíj befizetése

„T” kategória (mezőgazdasági vontató) tanfolyam minimális óraszámai:

Elmélet

● Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 8 óra

● Közlekedési alapismeretek 20 óra

● Járművezetés elmélete 4 óra.

● Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás 8 óra.

● Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés 16 óra.

Összesen: 56 óra

Gyakorlat

● Alapoktatás 6 óra.

● Városi vezetés 9 óra.

● Országúti vezetés 5 óra.

● Könnyű terep 4 óra.

● Forgalmi vizsga: 1 óra

Összesen: 25 óra.

- Az elsősegély-nyújtási ismeretek szervezése az Autósiskola a vizsga a Megyei Vöröskereszt szervezésében történik.

A “T” kategóriás képzés tanfolyamdíjai:



Kategória
Elmélet

Ft

Bizt. üz.

Ft

Gyakorlat

min.ó. Ft/ó

Vizsgadíj

Ft

T 45,000 25,000
A: 6

F: 19
8,000 20,700

- Elméleti vizsgára bocsátható az a tanuló, aki az elméleti tanfolyamot elvégezte és annak megkezdésétől számítva

kevesebb mint 9 hónap telt el. Az elméleti vizsga a 16. életév betöltése előtt 3 hónappal tehető, forgalmi vizsga esetén

a 16. életévet kell betölteni.

- Az első sikeres elméleti vizsga után két éven belül valamennyi tárgyból sikeres vizsgát kell tenni.

- Forgalmi vizsgára az bocsátható, aki a minimum 24 órát levezette.

- A vezetői engedély kiállítása iránti kérelem a közlekedésigazgatási hatóságnál(okmányirodánál)terjeszthető elő.(4.000,-

Ft a kiállítás illetéke

Járművezetői tanfolyamok – Moped (AM)

Vezethető jármű:

- Segédmotoros kerékpárok (robogók), azaz kétkerekű segédmotoros kerékpárok (L1e kategória) vagy

- háromkerekű segédmotoros kerékpárok (L2e kategória), amelyek legnagyobb tervezési sebessége 45 km/h (kivéve

azokat, amelyek legnagyobb tervezési sebessége 25 km/h-nál kisebb vagy azzal megegyezik), és az alábbi jellemzőkkel

rendelkeznek:

a) kétkerekű típusnál a motor:

▪ hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél a belsőégésű motorok esetében, vagy

▪ folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 4 kW-nál elektromos motor esetében

b) háromkerekű típusnál a motor:

▪ hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél a külső gyújtású motorok esetében

▪ legnagyobb hasznos teljesítménye nem több 4 kW-nál egyéb belsőégésű motorok esetében, vagy

▪ folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 4 kW-nál elektromos motorok esetében

c) Könnyű négykerekű motorkerékpárok, amelyek terheletlen tömege kevesebb 350 kg-nál (L6e kategória), a 45 km/h-t meg

nem haladó legnagyobb tervezési sebességű elektromos járművek esetében az akkumulátorok tömegét nem számítva, és

amelyek

▪ hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3?-nél a külső gyújtású motorok esetében

▪ legnagyobb hasznos teljesítménye nem több 4 kW-nál egyéb belsőégésű motorok esetében, vagy

folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 4 kW-nál elektromos motorok esetében

A tanfolyamra jelentkezés feltételei:

● 13 és 1/2 éves korhatárt betöltötte.

● Írni, olvasni tud

A tanfolyamra történő felvétel feltételei:

● Jelentkezési lap kitöltése.

● Szerződés megkötése (fiatal korúaknál a törvényes képviselőnek is alá kell írni)

● Ha valamely más kategóriából már rendelkezik vezetői engedéllyel, akkor a vezetői engedély másolatát is csatolni kell.

● Az elméleti tanfolyamdíj és elméleti vizsgadíj befizetése



„AM” kategória (Moped) tanfolyam minimális óraszámai:

Elmélet

● Elméleti képzés tantárgyai:

● Alapismeretek: 16 óra:

● Közlekedési ismeretek: 12 óra

● A járművezetés elmélete: 4 óra

● Gyakorlati képzés

● A járművezetés gyakorlata: 10 óra:

● Alapoktatás: 4 óra

● Főoktatás: 6 óra

Összesen: 10 óra.

- Az elsősegély-nyújtási ismeretek szervezése az Autósiskola a vizsga a Megyei Vöröskereszt szervezésében történik.

A “AM” kategóriás képzés tanfolyamdíjai:

Kategória
Elmélet

Ft

Bizt. üz.

Ft

Gyakorlat

min.ó. Ft/ó

Vizsgadíj

Ft

AM 40,000 -
A: 4

F: 6
7,500 11,800

- Elméleti vizsgára bocsátható az a tanuló, aki az elméleti tanfolyamot elvégezte és annak megkezdésétől számítva

kevesebb mint 9 hónap telt el. Az elméleti vizsga a 13. életév betöltése előtt 3 hónappal tehető, forgalmi vizsga esetén

a 13. életévet kell betölteni.

- Az első sikeres elméleti vizsga után két éven belül valamennyi tárgyból sikeres vizsgát kell tenni.

- Forgalmi vizsgára az bocsátható, aki a minimum 10 órát levezette.

- A vezetői engedély kiállítása iránti kérelem a közlekedésigazgatási hatóságnál(okmányirodánál)terjeszthető elő.(4.000,-

Ft a kiállítás illetéke

Járművezetői tanfolyamok – (A1)

Vezethető jármű: a 125 cm3 hengerűrtartalmat és a 11 kW-os teljesítményt meg nem haladó hajtómotorral ellátott

motorkerékpár.

“A1” kategóriával még vezethető:

▪ olyan motorkerékpár, amelyek hengerűrtartalma a 125 cm3-t, teljesítménye a 11 kW-ot, teljesítmény/ tömeg aránya

pedig a 0,1 kW/kg-ot nem haladja meg, továbbá olyan motoros triciklik, amelyek teljesítménye a 15 kW-ot nem

haladja meg

A tanfolyamra jelentkezés feltételei:

● 15 és 1/2 éves korhatárt betöltötte.

● Alapfokú iskolai végzettség igazolása (bizonyítvány

A tanfolyamra történő felvétel feltételei:

● Jelentkezési lap kitöltése.

● Szerződés megkötése (fiatal korúaknál a törvényes képviselőnek is alá kell írni)

● Ha valamely más kategóriából már rendelkezik vezetői engedéllyel, akkor a vezetői engedély másolatát is csatolni kell.

● Az elméleti tanfolyamdíj és elméleti vizsgadíj befizetése

„A1” kategória (mortor) tanfolyam minimális óraszámai:

Elmélet

● Elméleti képzés tantárgyai: Alapismeretek: 22 óra

● Közlekedési ismeretek

● A járművezetés elmélete

● Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek



● Járművezetési gyakorlat: 16 óra

● Alapoktatás: 6 óra

● Főoktatás: Városi vezetés 8 óra; Országúti vezetés 2 óra

● Összesen: 38 óra.

Összesen: 25 óra.

- Az elsősegély-nyújtási ismeretek szervezése az Autósiskola a vizsga a Megyei Vöröskereszt szervezésében történik.

A “A1” kategóriás képzés tanfolyamdíjai:

Kategória
Elmélet

Ft

Bizt. üz.

Ft

Gyakorlat

min.ó. Ft/ó

Vizsgadíj

Ft

T 40,000 000
A: 6

F: 10
7,500 20,700

- Elméleti vizsgára bocsátható az a tanuló, aki az elméleti tanfolyamot elvégezte és annak megkezdésétől számítva

kevesebb mint 9 hónap telt el. Az elméleti vizsga a 16. életév betöltése előtt 3 hónappal tehető, forgalmi vizsga esetén

a 16. életévet kell betölteni.

- Az első sikeres elméleti vizsga után két éven belül valamennyi tárgyból sikeres vizsgát kell tenni.

- Forgalmi vizsgára az bocsátható, aki a minimum 16 órát levezette.

- A vezetői engedély kiállítása iránti kérelem a közlekedésigazgatási hatóságnál(okmányirodánál)terjeszthető elő.(4.000,-

Ft a kiállítás illetéke

Járművezetői tanfolyamok – Motor (A2)

Vezethető járművek:

Olyan motorkerékpárok, amelyek teljesítménye nem haladja meg a 35kW-ot, teljesítmény/tömeg aránya pedig a 0,2 kW/kg-ot,

és amelyeket nem kétszer akkora teljesítményű motorból alakították át. Ezen kívül az “A1″alkategóriával vezethető járművek.

A 18. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb és

Írásbeli nyilatkozata alapján a 326/2011. (XII. 28.) Korm. Rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek

megfelel.. Egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas. (13/1992. (VI. 26.) NM rendelet) az erről szóló orvosi alkalmassági

vélemény eredeti példányát irodánkban kell bemutatni. Erről fénymásolatot készítünk, melyet hitelesítve átadunk a közlekedési

felügyelőségnek. (bármely nemzetközi kategóriára érvényes vezetői engedéllyel nem szükséges a külön orvosi alkalmassági

vélemény),Az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik,

A jelentkezéshez szükséges:

Jelentkezési lap kitöltése, melyet 18 év alatti tanulóink esetében a szülőnek is alá kell írnia,

Érvényes személyazonosító okmány és lakcímkártya, adókártya, TAJ kártya

Vezetői engedély (amennyiben már rendelkezik más kategóriára érvényes vezetői engedéllyel).

Általános iskolai elvégzett 8 osztályról bizonyítvány.



A tanfolyamra történő felvétel feltételei:

● Jelentkezési lap kitöltése.

● Szerződés megkötése (fiatal korúaknál a törvényes képviselőnek is alá kell írni)

● Ha valamely más kategóriából már rendelkezik vezetői engedéllyel, akkor a vezetői engedély másolatát is csatolni kell.

● Az elméleti tanfolyamdíj és elméleti vizsgadíj befizetése

„A2” kategória tanfolyam minimális óraszámai:

Elmélet

● Elméleti képzés tantárgyai:

● Alapismeretek: 22 óra:

● Közlekedési ismeretek: 14 óra

● A járművezetés elmélete: 4 óra

● Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 4 óra

● Gyakorlati képzés

- Alapoktatás: 6 óra

- Városi vezetés: 8 óra

- Országúti vezetés: 2 óra

- Hatósági forgalmi vizsga: 1 óra

- Összesen: 17 óra

- Az elsősegély-nyújtási ismeretek szervezése az Autósiskola a vizsga a Megyei Vöröskereszt szervezésében történik.

A “A2” kategóriás képzés tanfolyamdíjai:

Kategória
Elmélet

Ft

Bizt. üz.

Ft

Gyakorlat

min.ó. Ft/ó

Vizsgadíj

Ft

A2 40,000 -
A: 6

F: 10
7,500 20,700

- A gyakorlati oktatás a sikeres elméleti vizsgát követően kezdhető meg. A gyakorlati órák időpontját a szakoktatóval

lehet egyeztetni.

- A gyakorlati órák időtartama 50 perc. Az alapoktatásban egy nap maximum 2 óra vezetés lehetséges, főoktatásban

egy nap maximum 2×2 óra, közte minimum 1 óra szünettel. A kötelező 240 km elérése és a kötelező gyakorlati

óraszámú oktatás teljesítését követően, valamint sikertelen forgalmi vizsga esetén a gyakorlati oktató tehet javaslatot

további szükséges gyakorlati órákra.

- A forgalmi vizsga időtartama 50 perc, ebből kb. 40 perc folyamatos vezetés.

- A megadott időtartam magában foglalja a vizsgabiztosoknak a vizsga menetéről, valamint a vizsga értékeléséről szóló

tájékoztatását.

- Az ötödik sikertelen forgalmi vizsga után PÁV vizsgálat kötelező.

- A vezetői engedély kiállítása iránti kérelem a közlekedésigazgatási hatóságnál(okmányirodánál)terjeszthető elő.(4.000,-

Ft a kiállítás illetéke

Járművezetői tanfolyamok – Motor (A)

Vezethető jármű:

A 35 kW teljesítményt és a 0,2 kW/kg teljesítmény/saját tömeg arányt meghaladó motorkerékpár, továbbá a 15 kW-ot

meghaladó teljesítményű motoros tricikli.

Tanfolyamra jelentkezés feltételei:

Betöltött 23,5 életév

Orvosi vizsgálat (Eü I. cs.)

Minimum alapfokú iskolai végzettség megléte, melyet az említett vagy magasabb iskolai végzettséget tanúsító okmánnyal kell

igazolni

A tanfolyamra történő felvétel feltételei:

● Jelentkezési lap kitöltése.



● Szerződés megkötése (fiatal korúaknál a törvényes képviselőnek is alá kell írni)

● Ha valamely más kategóriából már rendelkezik vezetői engedéllyel, akkor a vezetői engedély másolatát is csatolni kell.

● Az elméleti tanfolyamdíj és elméleti vizsgadíj befizetése

Vizsgára bocsátás feltételei:

23 és 3/4 életév betöltése az elméleti vizsgához

24 életév betöltése a gyakorlati vizsgához

a tandíj és a vizsgadíj befizetése

az előírt óraszám és menettávolság teljesítése

a tanfolyam elvégzése

„A” kategória tanfolyam minimális óraszámai:

Elmélet

● Elméleti képzés tantárgyai:

● Alapismeretek: 22 óra:

● Közlekedési ismeretek: 14 óra

● A járművezetés elmélete: 4 óra

● Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 4 óra

● Gyakorlati képzés

● A járművezetés gyakorlata: 26 óra:

● Alapoktatás: 10 óra

● Főoktatás: 16 óra

Összesen: 26 óra.

- Az elsősegély-nyújtási ismeretek szervezése az Autósiskola a vizsga a Megyei Vöröskereszt szervezésében történik.

A “A” kategóriás képzés tanfolyamdíjai:

Kategória
Elmélet

Ft

Bizt. üz.

Ft

Gyakorlat

min.ó. Ft/ó

Vizsgadíj

Ft

A 40,000 -
A: 10

F: 16
7,500 20,700

- A gyakorlati oktatás a sikeres elméleti vizsgát követően kezdhető meg. A gyakorlati órák időpontját a szakoktatóval

lehet egyeztetni. A gyakorlati órák időtartama 50 perc. Az alapoktatásban egy nap maximum 2 óra vezetés lehetséges,

főoktatásban egy nap maximum 2×2 óra, közte minimum 1 óra szünettel. A kötelező 390 km levezetése és a kötelező
gyakorlati óraszámú oktatás teljesítését követően, valamint sikertelen forgalmi vizsga esetén a gyakorlati oktató tehet

javaslatot további szükséges gyakorlati órákra. A forgalmi vizsga időtartama 50 perc, ebből kb. 40 perc folyamatos

vezetés. A megadott időtartam magában foglalja a vizsgabiztosoknak a vizsga menetéről, valamint a vizsga

értékeléséről szóló tájékoztatását. Az ötödik sikertelen forgalmi vizsga után PÁV vizsgálat kötelező.

- A vezetői engedély kiállítása iránti kérelem a közlekedésigazgatási hatóságnál(okmányirodánál)terjeszthető elő.(4.000,-

Ft a kiállítás illetéke

Járművezetői tanfolyamok – Motor B-vel (BA1)

Vezethető jármű: A 125 cm3-t, 11 kW teljesítményt ÉS a 0,1 kW/kg teljesítmény/saját tömeg arányt meg nem haladó

motorkerékpárok, továbbá motoros triciklik, amelyek teljesítménye a 15 kW-ot nem haladja meg.

A tanfolyamra jelentkezés feltételei:

Betöltött 15,5 életév

Orvosi vizsgálat (Eü I. cs.)

Minimum alapfokú iskolai végzettség megléte, melyet az említett vagy magasabb iskolai végzettséget tanúsító okmánnyal kell

igazolni

A tanfolyamra történő felvétel feltételei:

● Jelentkezési lap kitöltése.



● Szerződés megkötése (fiatal korúaknál a törvényes képviselőnek is alá kell írni)

● Ha valamely más kategóriából már rendelkezik vezetői engedéllyel, akkor a vezetői engedély másolatát is csatolni kell.

● Az elméleti tanfolyamdíj és elméleti vizsgadíj befizetése

„A1B” kategória tanfolyam minimális óraszámai:

Elmélet

● Elméleti képzés tantárgyai:

● Alapismeretek: 22 óra:

● Közlekedési ismeretek: 14 óra

● A járművezetés elmélete: 4 óra

● Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 4 óra

● Gyakorlati képzés

● A járművezetés gyakorlata: 10 óra:

● Alapoktatás: 1 óra

● Főoktatás: 1 óra

Összesen: 26 óra.

- Az elsősegély-nyújtási ismeretek szervezése az Autósiskola a vizsga a Megyei Vöröskereszt szervezésében történik.

A “A1B” kategóriás képzés tanfolyamdíjai:

Kategória
Elmélet

Ft

Bizt. üz.

Ft

Gyakorlat

min.ó. Ft/ó

Vizsgadíj

Ft

A1B 40,000 -
A: 1

F: 1
7,500 20,700

- A gyakorlati oktatás a sikeres elméleti vizsgát követően kezdhető meg. A gyakorlati órák időpontját a szakoktatóval

lehet egyeztetni.

- A gyakorlati órák időtartama 50 perc. Az alapoktatásban egy nap maximum. 2 óra vezetés lehetséges, főoktatásban

egy nap maximum 2×2 óra, közte minimum 1 óra szünettel.

- A kötelező km elérése és a kötelező gyakorlati óraszámú oktatás teljesítését követően, valamint sikertelen forgalmi

vizsga esetén a gyakorlati oktató tehet javaslatot további szükséges gyakorlati órákra.

- A forgalmi vizsga időtartama 50 perc, ebből kb. 40 perc folyamatos vezetés.

- A megadott időtartam magában foglalja a vizsgabiztosoknak a vizsga menetéről, valamint a vizsga értékeléséről szóló

tájékoztatását. Az ötödik sikertelen forgalmi vizsga után PÁV vizsgálat kötelező.

- A vezetői engedély kiállítása iránti kérelem a közlekedésigazgatási hatóságnál(okmányirodánál)terjeszthető elő.(4.000,-

Ft a kiállítás illetéke

Szolgáltatással kapcsolatos bejelentések – Panaszkezelés:

A Tanuló szolgáltatással kapcsolatos bejelentéseit, észrevételeit vagy

panaszait az alábbi elérhetőségek valamelyikén közölheti a Képző szerv felé:

1. e-mail:                                 kreszeger@gmail.com, tel:  0630/ 3629898

2. postai levelezési cím:       3300 Eger, Széchenyi utca 58. valamint

mailto:mmarosy001@gmail.com


3. Iskolavezetőnél személyesen, e-mailben, smsben, Messengeren

● A Képző szerv a Tanuló által küldött bejelentéseket rögzíti, és legalább egy évig megőrzi a bejelentés kivizsgálásának

eredményével együtt.

● A Képző szerv vállalja, hogy a szolgáltatással kapcsolatban beérkezett bejelentéseket, azok tartalmától függően

azonnal, de legkésőbb 60 napon belül kivizsgálja, és annak eredményéről a Tanulót értesíti.

● Amennyiben a Tanuló által küldött észrevétel érdemi kivizsgálásához további információ szükséges, úgy a Képző szerv

erről a Tanulót értesíti.

● A bejelentés kivizsgálása csak az információk beérkezését követően folytatódik.

● Az értesítés megküldésétől a kért információk beérkezéséig terjedő időtartam nem számít be a Képző szerv által a

kivizsgálásra vállalt 60 napos időtartamba.

● Észrevételek, bejelentések. panaszkezelés:

● Annak érdekében, hogy a képzés gazdaságosan és sikeresen zajlódon fontos, hogy minden olyan észrevétel, panasz a

vezetőség tudomására jusson, amely a képzési folyamatot bármilyen módon negatívan befolyásolja, mert csak igy

tudjuk azonnal javítani a hibát.

● Kérjük ezért, hogy mindazt. ami Ont zavarja a képzés folyamatban, azonnal jelezze.

● • A képzés folyamatával kapcsolatos apróbb javaslataikat, észrevételeiket elsősorban az oktatónak jelezzék.

Amennyiben a oktató nem tud megnyugtató megoldást ajánlani, úgy a kirendeltség vezetőknek jelezzék a problémát

telefonon, írásban, illetve személyesen.

● Célunk minden panasz írásos rögzítésé inalása, helyesbítő intézkedések megtétele

●
● Az ily módon sem rendezhető ügyek eseten a szakmai felügyeleti szervünkhöz fordulhat.

● Ha úgy érzi, hogy ügyet csak egy független szervezet kepés objektíven elbírálni, panaszával fordulhat a szakmai

tevekénységünket felügyeld KAV

● Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlatolt Felelősségű Tarsasághoz, mely szervezet hivatalból

folytatja le a vizsgálatot, és szükség esetén egyéb illetékes hat6ságok eljárását is kezdeményezi.

Helyileg illetékes megyei szervezet címe:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont

Heves Megyei Vizsgaszervezési és Után képzési Osztály

3300 Eger, Töviskes tér 1/A.

Tel: +36 30 128 3730


