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Járművezetői tanfolyamra Autósiskolánk Szeged, Attila u. 12. szám alatt lévő ügyfélszolgálati irodájában lehet jelentkezni.
A jelentkező itt kap részletes tájékoztatást a beiskolázás és a vizsgára jelentkezés feltételeiről.

A tanfolyamra való felvétel módja:
Autósiskolánk járművezető képzést „AM”, , “A”,A1”,,”A2” “B” „kategóriába végez a24/2005. (IV. 21.) GKM rendelete a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól (a továbbiakban
Képzési Rendelet) szerint valamint a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott, az egyes járműkategóriákra vonatkozó „Tantervi és vizsgakövetelmények”alapján
Valamennyi tanfolyamunkon teljes képzési szolgáltatást biztosítunk, amely elméleti és gyakorlati részből áll. Tanfolyamra jelentkezéskor ellenőrizzük, hogy tanuló megfelel-e a Képzési Rendeletben előírtaknak A képzésre jelentkező tanulóval
ismertetjük a vállalkozás feltételeit. A tanfolyamra való beiskolázás a tanulóval megkötött, a jogszabályi előírásoknak megfelelő – ha szükséges, a törvényes képviselővel aláíratott – írásbeli (felnőttképzési) szerződés alapján történik.

Az előírt egészségi és PÁV alkalmassági vizsgálatok
Egészségi alkalmasság: Jelentkező az “AM” segédmotoros kerékpár kategória kivételével köteles az alkalmassági vizsgálat elvégzésére az első fokon jogosult orvosnál (háziorvos, üzemorvos, üzem-egészségügyi szakrendelés) megjelenni, magát a szükséges 1. csoportú előzetes egészségi alkalmassági vizsgálatnak alávetni.
Pályaalkalmasság: előzetes pályaalkalmassági vizsgálat csak akkor szükséges, ha azt az orvosi vizsgálat során elrendelték.
Rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat (PÁV) szükséges gépjárművezetői gyakorlatból a 2 éven belüli, azonos kategóriában
alkategóriában kombinált kategóriában 5. sikertelen vizsgát követő vizsga letételéhez.

Végzettség:
24/2005. (IV. 21.) GKM rendelete a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának
részletes szabályairól (a továbbiakban Képzési Rendelet) tartalmazza az alapfokú iskolai végzettség igazolásának módját
Az alapfokú iskolai végzettség igazolás az elméleti vizsgga hatóság felé jelentéséig
–
A külföldön kiállított bizonyítványok, oklevelek alapfokú iskolai végzettségének elfogadásáról a 2001. év C. Törvény szerinti elismerési eljárás után lehet dönteni. Ennek érdekében a tanulónak, vizsgázónak az eljáró hatóságnál – az Oktatási Hivatalnál (1054 Budapest. V.ker. Báthory utca 10. tel: +36 (1) 474-2100, e-mail cím: info@oh.gov.hu – kell kell kezdeményeznie
a tárgybéli okmány magyarországi elismerési eljárását. A közlekedési hatóság az Oktatási Hivatal eljárása során alapfokú iskolai végzettségnek való elismeréséről szóló határozata alapján fogadhat el valamely külföldön kiállított bizonyítányt, oklevelet
alapfokú iskolai végzettségnek.
Alapfokú iskolai végzettség igazolható :
a)személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel,
b) 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 közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), valamint
c) 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.

Amennyiben nem tud alapfokú iskolai végzettséget hitelt érdemlően igazolni KRESZ vizsgára
Életkor:

Tanfolyamra csak az vehető fel, aki a külön jogszabályban meghatározott életkort, „AM" 14 év, „A1" 16 év, „A2" 18 év, „A"
24 év,”A” két éves A2-es jogosítvánnyal 20 év és „B" 17 év, betöltötte, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb. Elméleti vizsgára csak az bocsátható, aki legfeljebb az előírt életkornál három hónappal fiatalabb. Gyakorlati vizsgát az tehet, aki a külön
jogszabályban meghatározott életkort betöltötte. Segédmotoros kerékpár (moped) vezetői járműkezelési vizsgát tehet az is, aki
az előírt életkort még nem töltötte be, forgalmi vizsgára azonban csak a 14. életév betöltése után bocsátható

- elméleti vizsgára jelentés a külön jogszabályban meghatározott életkor előtt három hónappal.
– gyakorlati vizsgára jelentés – a külön jogszabályban meghatározott életkor betöltése után.
Külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági, egészségi és pályaalkalmassági feltételek:
Egészségügyi alkalmasság:
13/1992. (VI. 26.) NM rend 5.§ (1), (2) bekezdés I. csoport 40 év alatt 10 évre, 40 – 60 év között 5 évre (háziorvos végzi)
Jelentkező az "AM" segédmotoros kerékpár kategória kivételével köteles az alkalmassági vizsgálat elvégzésére az első fokon
jogosult orvosnál (háziorvos, üzemorvos, üzem-egészségügyi szakrendelés) megjelenni, magát a szükséges 1. csoportú előzetes
egészségi alkalmassági vizsgálatnak alávetni (kivéve érvényes vezetői engedéllyel rendelkezők)A jelentkező a tanfolyamra felvehető alkalmassági hiányában is, azonban vizsgára csak azzal bocsájtható
Amennyiben kiderül, hogy orvosilag alkalmatlan (nem tud orvosit hozni) az elvégzett tanfolyam díját nemáll módunkban viszszafizetni, és nem tudjuk KRESZ vizsgára lejelenteni.

Tanfolyamra való felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei kategóriánként
„AM” kategória
„AM" kategória = Segédmotoros kerékpárok (robogók), azaz kétkerekű segédmotoros kerékpárok vagy háromkerekű segédmotoros kerékpárok, 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;
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.
Jelentkezés feltételei:
•

Minimum 13,5 életév betöltése,

•

Írni, olvasni tudás,

•

Nem magyar állampolgárság esetén - érvényes tartózkodási engedély, (vezetői engedély kiadásáig legalább 6 hónapos
folyamatos magyarországi tartózkodás).

Életkori feltételek:
A tanfolyam elvégzése után elméleti vizsgát legkorábban a 14. életév betöltése előtt 3 hónappal tehet.

FONTOS: amennyiben automataváltós motorkerékpáron vizsgázik, úgy az a korlátozás a vezetői engedélyébe is belekerül.
16. életév betöltéséig az „AM” kategóriás vezetői engedély kizárólag belföldön jogosít járművezetésre.

A1 kategória
A1” kategória = Olyan motorkerékpár, amelyek hengerűrtartalma a 125cm3-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.
Jelentkezés feltételei:
•
•

Minimum 15,5 életév betöltése,
Nem magyar állampolgárság esetén – érvényes tartózkodási engedély, (vezetői engedély kiadásáig legalább 6 hónapos
folyamatos magyarországi tartózkodás).

Életkori feltételek:
A tanfolyam elvégzése után elméleti vizsgát legkorábban a 16. életév betöltése előtt 3 hónappal tehet.
Járműkezelési vizsgát legkorábban a 16. életév betöltése után tehet.

A1 B- vel alkategória
Érvényes "B" kategóriás jogosítvánnyal egyszerűbben és olcsóbban
szerezhet "A1"-es kategóriába tartozó motoros jogosítványt, amellyel maximum 125 cm3-es motort vezethet.
FONTOS tudni, hogy az új jogszabályok a vizsga nehézségén nem változtattak, csak a képzés kötelező óraszámát csökkentették le!
„A1" kategória = Olyan motorkerékpár, amelyek hengerűrtartalma a 125cm3-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.
Jelentkezés feltételei:
•

"B" kategóriás vezetői engedély megléte,

•

Nem magyar állampolgárság esetén - érvényes tartózkodási engedély, (vezetői engedély kiadásáig legalább 6
hónapos folyamatos magyarországi tartózkodás). Amennyiben meglevő "B" kategóriás vezetői jogosítványa
kezdő vezetői engedélynek minősül, úgy a kezdő vezetői engedély lejártáig az "A1" kategóriás vezetői engedélyével utast nem szállíthat.
A gyakorlati képzés A1 B-vel esetén KRESZ vizsga nélkül is megkezdhető

Személygépkocsi vezető tanfolyamról és vizsgáról
B kategória
„B” kategória = 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, amelyben a vezető ülésen
kívül legfeljebb 8 állandó ülőhely van.
Jelentkezés feltételei:
Minimum 16,5 életév betöltése,.
(A tanfolyam elvégzése után elméleti vizsgát legkorábban a 17. életév betöltése előtt 3 hónappal tehet. Gyakorlati
vizsgát legkorábban a 17. életév betöltése után tehet.)
Gépjárművezetői alkalmassági vélemény, (Eü. 1 csoport – háziorvos végzi)a vizsga kiírásig kell behoznia ellenkező
esetben a kért vizsgára nem tudjuk lejelenteni
Amennyiben érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, úgy az orvosi vélemény helyett a vezetői engedély fénymásolata szükséges,
Alapfokú iskolai végzettség meglétének igazolása .Az alapfokú iskolai végzettség igazolása esetében az elméleti vizsgára bocsátáskor elegendő a tanuló nyilatkozata a végzettség meglétéről, amely nyilatkozatot a jelentkezési lapon kell
megtennie. Ezt követően a vizsgaigazolás kiállításáig (tehát akár korábban is) akár a tanuló, akár a képző szerv a folyamat bármely pontján igazolhatja hitelt érdemlő módon (a korábbiaknak megfelelően) az alapfokú iskolai végzettség
meglétét. Csak az kapja meg a vizsgaigazolást aki bemutatta az eredeti okmányt i lletve az elsősegély nyújtás vizsgát
igazolja vagy a mentességet.
Nem magyar állampolgárság esetén – érvényes tartózkodási engedély.
(Vezetői engedély kiadásáig legalább 6 hónapos folyamatos magyarországi tartózkodás.)

•

•
•
•

•

Beiratkozáshoz hozni kell
•
•
•
•
•

ha rendelkezik más járműkategóriára jogosítvánnyal a jogosítványt
érvényes Személyigazolvány, vagy érvényes útlevél és mind a két esetben érvényes lakcímkártya
orvosi alkalmasságit a vizsga elméleti vizsga lejentésig kell behozni az autósiskola ügyfélszolgálatára
Alapfokú iskolai végzettség meglétének igazolása,a jelentkezési lapon nyilatkozik

Amennyiben a megszerzett „B” kategóriás jogosítványa kezdő vezetői engedélynek minősül, úgy pótkocsit minimum két
évig nem vontathat, valamint 18. életév betöltéséig külföldön nem vezethető

„A2 kategória
"A2" kategória = Olyan motorkerékpár, amelyek teljesítménye a 35 kW-ot, teljesítmény/tömeg aránya pedig a 0,2 kW/kg-ot
nem haladja meg, és amelyet nem kétszer akkora teljesítményű járműből alakítottak át
Jelentkezés feltételei:
•

Minimum 17,5 életév betöltése,amennyiben nincs korábban szerzett "A1" kategóriás vezetői engedélye, - A tanfolyam
elvégzése után elméleti vizsgát legkorábban a 18. életév betöltése előtt 3 hónappal tehet. Járműkezelési vizsgát legkorábban a 18. életév betöltése után tehet -vagy

•

2 évnél nem régebben szerzett „A1" alkategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és 2 éven belül „A1" alkategóriás sikeres elméleti vizsgát tett1 éven belüli

•

2 évnél régebben szerzett „A1" alkategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és „A1" alkategóriás sikeres elméleti
vizsgáját 2 éven túl tette le,

•

Nem magyar állampolgárság esetén - érvényes tartózkodási engedély, (vezetői engedély kiadásáig legalább 6 hónapos
folyamatos magyarországi tartózkodás).

„A” kategória (motor-vezetői)

tanfolyamról és vizsgáról
„A” kategória=Olyan motorkerékpár, amely nem tartozik az „A1” és „A2” alkategóriába, az „A korl.” kategóriába, továbbá
motoros triciklik, amelyek teljesítménye a 15 kW-ot meghaladja.
Jelentkezés feltételei:
•

•
•
•
•

23,5 életév betöltése, amennyiben nincs korábban szerzett „A1”, „A2” vagy „A korl.” kategóriás vezetői engedélye,
( két éves „A2” kategóriás vezetői engedély és 20. életév betöltése )
(A tanfolyam elvégzése után elméleti vizsgát legkorábban a 24. életév betöltése előtt 3 hónappal tehet. Járműkezelési
vizsgát legkorábban a 24. életév betöltése után tehet.)
Amennyiben érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, úgy az orvosi vélemény helyett a vezetői engedély fénymásolata szükséges,
orvosi alkalmasságit a vizsga elméleti vizsga jelentésig kell behozni az autósiskola ügyfélszolgálatára
Alapfokú iskolai végzettség meglétének igazolása, a jelentkezési lapon nyilatkozik
Nem magyar állampolgár esetén – érvényes tartózkodási engedély.
(Vezetői engedély kiadásáig legalább 6 hónapos folyamatos magyarországi tartózkodás.)

A vizsgázó mentesül az elméleti tanfolyam és vizsga alól és gyakorlati vizsgára bocsátható abban az esetben, amennyiben
az előzőleg megszerzett motoros kategóriájától számított két éven belül jelentkezik az újabb motoros kategóriás vizsgára, illetőleg az előzőleg megszerzett motoros kategóriája esetében nem mentesült az elméleti tanfolyam és vizsga alól (két éven be lül tett elméleti vizsgát). Ha két éven túl jelentkezik újabb motoros kategóriára, úgy a motorkerékpárral megszerzett tapasz talata elismeréseként nem a teljes tanfolyamot, hanem – az adott kategóriától függően – meghatározott óraszámú (a teljes
tanfolyami óraszámnál kevesebb óraszámú) tanfolyamot kell teljesítenie.
a) „A2” alkategóriás vizsgához - két évnél nem régebben szerzett - „A1” alkategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik 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 el méleti vizsgát tett;
–

Amennyiben a megszerzett „A” kategóriás jogosítványa kezdő vezetői engedélynek minősül, úgy minimum két évig
utast nem szállíthat.
Gyakorlati képzés és vizsga során a hallgató számára kötelezően előírt felszerelés minden motoros kategóriánál:

24/2005 (IV.21) GKM rendelet értelmében :
–

bukósisak (szemüveg a sisak kialakításától függően)

–

- protektoros hosszúnadrág és protektoros dzseki és kesztyű,vagy felcsatolható térdvédő, gerinc- és könyökvédő
- magas szárú zárt cipő vagy csizma

–
–
–

Elől-hátul „T” betűjelzéssel ellátott, tanulónként eltérő színű, vagy számozott tanulómellény.

Fentiek hiányában a vizsga nem tartható meg, vizsgázni csak a vizsgadíj ismételt befizetése és új vizsga kiírását követően lehet!
Az oktatás és vizsga során kötelező felszerelések közül protektoros nadrágot, dzsekit és kesztyűt bérleti díj ellenében
(4.000,-) az oktatótól lehet bérelni.
FONTOS: amennyiben automataváltós motorkerékpáron vizsgázik, úgy az a korlátozás a vezetői engedélyébe is belekerül.
A jogszabály lehetőséget ad motoros kategóriánál kisebb kategóriára átminősíteni de kizárólag az első gyakorlati vizsgaesemény előtt . Igy ennek értelmében eredménytől (távolmaradástól , felfüggesztéstől) függetlenül.
Aki A kategóriánál rendelkezik A2 vagy A korl jogosítvánnyal nem kell alkalmassági feladatot csinálnia a többi esetben a
járműkezelési vizsga kiegészül az „alkalmassági feladat” végrehajtásával

járművezetési gyakorlat oktatása során a kétkerekű járművek vezetésének oktatását kivéve egy oktató egyidejűleg csak egy
tanuló oktatását végezheti. A kétkerekű járművek vezetésének oktatása során egy oktató egyidejűleg az alapoktatási feladatok
oktatásánál maximum három főt, a
főoktatásnál maximum két főt oktathat
Minden kategóriánál:
A jelentkezési lapot a vizsga lejelentésig kitöltjük a, az orvosi igazolás a vizsga kiírás feltétele., Amennyiben az orvosi alkalmasságit KRESZ tanfolyam utolsó foglakozásáig nem hozza a csoportnak kért időpontra nem tudjuk kiírni, csak akkor ha
behozza az orvosi alkalmassági véleményt, mert 1 héttel a vizsga előtt 12 óráig le kell adni a vizsgázók anyagát. és ez általá ban az utolsó foglalkozást követő napon van. E-learrning esetén a vizsgaidőpont kéréséig nem hozza ( de legkésőbb a vizsga
előtt 1 héttel a fent említett ok miatt) vizsgakiírás elmarad.
Alapfokú iskolai végzettség meglétének igazolása . Az alapfokú iskolai végzettség igazolása esetében az elméleti
vizsgára bocsátáskor elegendő a tanuló nyilatkozata a végzettség meglétéről, amely nyilatkozatot a jelentkezési
lapon kell megtennie. Ezt követően a vizsgaigazolás kiállításáig (tehát akár korábban is) akár a tanuló, akár a
képző szerv a folyamat bármely pontján igazolhatja hitelt érdemlő módon (a korábbiaknak megfelelően) az
alapfokú iskolai végzettség meglétét. Csak annak állítják ki a vizsgaigazolást aki bemutatta az eredeti okmányt, illetve az elsősegélynyújtás vizsgát igazolja vagy a mentességet.
•
Bizonyítványt az ügyfélszolgálati irodában is le lehet adni az utolsó KRESZ foglalkozásig e-learning esetén a
vizsga kírás. Hatóság felé történt leadásáig A bizonyítványt lefénymásoljuk, az iskolavezető hitelesíti aláírásá val és a bizonyítványt az ügyfélnek visszaadjuk. Ha a fenti időpontig nem hozza be az autósiskolába az ügyfél nek kell gondoskodni az okmányok hatóság felé kijuttatásáról.
Ekkor lehet kezdeményezni – a megfelelő okmányok bemutatásával – a tanfolyami felmentéseket is. Csak motoros kategóri ánál van erre lehetősége.
•

Fontos tudni!
Az elméleti vizsga írásbeli, szóbeli, vagy számítógépes elméleti vizsga lehet. Az egyes vizsgatárgyak típusát a vonatkozó jogsza bályok alapján a közlekedési hatóság határozza meg.
A közlekedési hatóságtól kapott engedély alapján az írásbeli, vagy a számítógépes elméleti vizsga helyett:
a) a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélő, értő (a továbbiakban: magyar nyelvet nem beszélő) külföldi állam polgár, amennyiben nem áll rendelkezésre vizsgaanyag a vizsgázó állampolgársága szerinti hivatalos nyelven, tolmács
közreműködésével szóbeli vizsgát tehet,
b)az egészségi állapotából következően - a tanulási képességet vizsgáló magyar szakértői és rehabilitációs bizottság ál tal kiállított szakértői szakvéleménnyel igazoltan - szövegértési vagy szövegolvasási nehézséggel küzdő személy szóban is
vizsgázhat,
c)az a - szakorvosi igazolással rendelkező - hallássérült személy, aki a magyar jelnyelvet használja, kérésére magyar
jelnyelven, a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékében nyilvántartott jelnyelvi tolmács közreműködésével szóbeli vizs gát tehet.
Az elméleti vizsgán a vizsgahelyiségben csak a vizsgázók, a vizsgabiztosok, a vizsgarendező, a vizsgáztatást ellenőrző
személyek, a vizsgabiztos jelöltekés szükség esetén a tolmács tartózkodhatnak.
A közúti járművezetők elméleti vizsgája - a (2) bekezdésben foglaltak, valamint a „TR” kategória kivételével - kizárólag
számítógépes elméleti vizsga (a továbbiakban: SZEV) formájában bonyolítható le. A rendelkezésre álló különböző nyelvű
SZEV-vizsgaanyagok közül a vizsgázó állampolgárságára tekintet nélkül választhat.
A tolmács közreműködésével történő vizsgára a tolmácsot a közlekedési hatóság az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Irodától rendeli ki. Ha az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda a tolmácsolást nem tudja biztosítani, akkor annak ellátására a kiválasztott nyelvben jártas más alkalmas személyt kell kirendelni. A tolmács közreműködésével történő
elméleti vizsgaigényt a kért vizsgaidőpontot megelőzően legalább 15 nappal korábban kell benyújtani a közlekedési hatósághoz.
Az autósiskola minden KRESZ tanfolyam befejezése után, a számítógépes vizsga előtt, a KRESZ oktató konzultációt
biztosít a hallgatók részére. Az ügyfélfogadó nyitvatartási idejében, tanfolyammentes időszakban, a tanfolyam hallgatói
ingyenesen
gyakorolhatnak
a
számítógépes
vizsgaprogramon.
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A tanfolyamról való kizárást vonja maga után, ha a tanuló szeszes ital, vagy más hasonló módon ható szer hatása alatt
jelenik meg, vagy próbál részt venni a tanórákon, vagy ha a tanfolyam rendjét, fegyelmét súlyosan megszegi. A tanfo lyamról kizárt személyt nem illeti meg a tandíj-visszatérítés és az addig elvégzett tanfolyam igazolásának joga. Vezetői
engedélyt csak újabb tanfolyam befizetése és elvégzése után tehet!

Elméleti vizsgára csak az bocsátható..
- aki a tanfolyam elméleti részét hiányzás nélkül elvégezte, vagy az alól felmentették,a tanfolyam elméleti részét az 5.
§ (3) bekezdésében foglaltak szerint elvégezte és az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított
kevesebb, mint kilenc hónap telt el, továbbá a 7. § szerinti igazolást a közlekedési hatóság részére a jelentkezési lapon
bemutatta vagy annak elvégzése alól a 4. § (6) bekezdésében foglaltak alapján mentesült, továbbá aki a közúti közle kedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló rendelet alapján
tanfolyammentes vizsgát tehet,
•
- megfelel a külön jogszabályokban meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint – írásbeli nyilatkozata alapján – a külön jogszabályokban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek,
•
Gépjárművezetői alkalmassági véleménnyel rendelkezik, (Eü. 1 csoport – háziorvos végzi)
- a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül a külön jogszabályban előírt életkornál legfeljebb három hónappal fiatalabb
– a jogszabályokban előírt iratokat,leadta, a tan- és vizsgadíjat előre befizette.
– Amennyiben az orvosi alkalmasságit KRESZ tanfolyam utolsó foglakozásáig nem hozza a csoportnak kért időpontra
nem tudjuk kiírni csak akkor ha behozza az orvosi alkalmassági véleményt, mert 1 héttel a vizsga előtt 12 óráig le kell
adni a vizsgázók anyagát. és ez általában az utolsó foglalkozást követő napon van. E-learning esetén a vizsgaidőpont
kéréséig nem hozza ( de legkésőbb a vizsga előtt 1 héttel) a fent említett ok miatt )vizsgakiírás elmarad.
Sikertelen elméleti vizsga esetén a tanuló a helyszínen – a Közlekedési Felügyelőségen – maga intézi a pótvizsgára jelentkezést és a vizsgadíj befizetését. (Minden más esetben az autósiskola ügyfélszolgálatán kell fizetni!) Az 5. sikertelen elméleti
vizsga után az elméleti tanfolyam megismétlése nem kötelező!
Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit,
akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.
•

Vizsgáról tudni kell:
az elméleti tanfolyam befejezése után leghamarabb 8 nappal lehet először vizsgázni,
- pontos időben kell megjelenni, (késés esetén a vizsga nem kezdhető meg, és csak újabb vizsgadíj befizetése után
ismételhető meg.)
- aki a vizsgán valamely tárgyból nem felelt meg, az leghamarabb 3 munkanap eltelte után tehet újabb vizsgát,
a vizsgát a Vizsgabiztos köteles felfüggeszteni és a Közlekedési Felügyelőség vezetője akár 6 hónapra is eltilthatja
azt, aki:
– a személyazonossága tekintetében a Vizsgabiztost megtévesztette vagy azt megkísérelte,
– a vizsgán szeszes ital, vagy más hasonlóan ható szer hatása alatt van, vagy egyébként a jármű biztonságos
vezetésre alkalmatlan,
– a Vizsgabiztost döntésének meghozatalában előny adásával, vagy ígéretével, fenyegetéssel befolyásolni törekedett,
– a jogszabályban meghatározott feltételeknek nem felel meg,
– az objektív értékelést ellehetetleníti, vagy a vizsga eredményét befolyásoló, illetve meg nem engedett segédeszközt (pl.: mobiltelefon, kép vagy hangrögzítő eszköz) használ,
– a vizsgát a Vizsgabiztos felfüggesztheti és a Közlekedési Felügyelőség vezetője eltilthatja azt, aki a vizsgarendjét megzavarta,
– a vizsgát a Vizsgabiztos abban az esetben is felfüggesztheti, ha a szakoktató a vizsga eredményének befolyásolására törekedett. Ebben az esetben a szakoktató kaphat a Közlekedési Felügyelőség vezetőjétől
eltiltást a vizsgákon való részvételtől.
A Közlekedési Felügyelőség érvényteleníti azt a vizsgát, amelyet a vizsgázó a Közlekedési Felügyelőség félrevezetésével,
hamis adatok közlésével, jogszabályban meghatározott feltételek hiányában vagy a vizsgáztatás szabályainak megsértésével tett le.
–

Minden vizsgára kötelező elvinni:
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- Vezetői engedélyt (akinek már van), vagy járművezetői igazolványt,
- Személyi igazolványt vagy (útlevelet ), és lakcímkártyát, diákigazolványt 14 éves korig fogadható el
– Minden bemutatott iratnak érvényesnek kell lenni! Lejárt igazolványt, vagy engedélyt vizsgán nem fogadnak el !
(Ideiglenes személyigazolványt kell kérni ha nem érkezik meg az új személyigazolvány) Csak újbóli vizsgadíj befizetésével lehet újra vizsgázni ha az íratok nincsenek vagy nem érvényesek. Nem megjelentnek számít a vizsgán
– A gyakorlati vizsgákon kötelező viselni a háziorvos által, és a Képzési Rendeletben meghatározottakat (szemüveget,
kontaktlencsét.),
– Motorosoknál az előírt felszerelést:

A vizsgák érvényessége
A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes.
Ha a vizsgázó az bekezdésben meghatározott időtartam alatt az adott kategóriához, alkategóriához, kombinált kategóriához
tartozó vizsgákat sikeresen nem fejezi be, minden sikeres vizsgája érvényét veszti. Újabb vizsgát csak a tanfolyam megismét lése után tehet.
A rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálathoz a külön jogszabályban előírt gépjármű vezetési gyakorlatból tett öt sikerte len vizsga számításánál a megelőző két éven belül, azonos kategóriában tett forgalmi vizsgákat kell figyelembe venni.
Amennyiben a vizsgázó valamely kategóriában, alkategóriában, kombinált kategóriában tett öt sikertelen forgalmi vizsgát
követően a rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton „járművezetésre pszichológiailag alkalmas” minősítést szerzett, a továbbiakban közúti járművezetői vizsgához kapcsolódóan rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatra nem kötelezhető.

A tanuló a tanfolyam kezdetétől (az első előadás dátumától) az első vizsgaeseménynek 9 hónapon belül,kell illetőleg
ugyanezen időponttól számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát is kell tennie. Ezen határidőn túl a tanuló elméleti
vizsgára kizárólag a tanfolyam megismétlését követően jelenthető. Amennyiben a tanuló vizsgakategóriájánál fogva mente sült a teljes elméleti tanfolyam alól, úgy ezen időpontot a vezetési karton hitelesítésétől fogva kell számolni, tehát ettől az idő ponttól kezdődően számított 12 hónapon belül tehet sikeres vizsgát.
Elméleti vizsga és tanfolyam nélkül is gyakorlati vizsgára bocsátható az, aki
a,automatikusan működtetett tengelykapcsolóval, illetőleg sebességváltóval felszerelt jármű vezetésére korlátozott vezetői engedélyét hagyományosan működtetett erőátvitelű jármű vezetésére terjeszti ki, vagy
b) mint mozgássérült, meghatározott jármű vezetésére jogosító érvényes vezetői engedélyét más - de ugyanabba a kategóriába tartozó - jármű vezetésére kívánja érvényesíttetni, vagy
c) a meglévő lassú jármű vezetésére jogosító vezetői engedélyét (járművezetői igazolványát) „T” kategóriára kívánja kiterjeszteni, vagy
d) számára a bíróság - külön jogszabály alapján- a járművezetés újbóli gyakorlását a járművezetéshez szükséges jártas ság igazolásától tette függővé.
(4) A 24/2005 NFM rendelet 10. § (2) bekezdésének a) és e) pontjaiban foglalt kategóriás, alkategóriás forgalmi vizsgára abban az esetben bocsátható a közúti járművezető, ha az előfeltételként meghatározott kategóriából már minden vizsga kötelezettségének sikeresen eleget tett.
(5) Mentesül az elméleti tanfolyam és vizsga alól és gyakorlati vizsgára bocsátható az is, aki
a) „A2” alkategóriás vizsgához - két évnél nem régebben szerzett - „A1” alkategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik 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) „C” kategóriás vizsgához - két évnél nem régebben szerzett - „C1” alkategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik.

Mentesítések
A vizsgakötelezettség alóli mentesítés kezdeményezése a felmentés alapjául szolgáló – az iskolavezető által hitelesített – okirat fénymásolatának a jelentkezési laphoz csatolásával történik. Ugyanígy kell eljárni az elsősegély nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító okirat és a korábban szerzett vezetői engedély (járművezetői engedély, járművezetői igazolvány) esetében is
(a Képzési Rendelet 4. 1. 4. 2. pont). A vizsgakötelezettség alóli mentesítést a felügyelet a jelentkezési lapra tett bejegyzéssel
engedélyezi.
A mozgáskorlátozott, a siket kérésére – az iskolavezető mentesíti a tanfolyam elvégzése alól. A mentesített tanulók felkészítésében Autósiskolánk a tanulóval kötött külön megállapodás szerint közreműködik.
Mentesül az elméleti tanfolyam és vizsga alól és gyakorlati vizsgára bocsátható az is, aki
„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;
automatikusan működtetett tengelykapcsolóval, illetőleg sebességváltóval felszerelt jármű vezetésére korlátozott vezetői
engedélyét hagyományosan működtetett erőátvitelű jármű vezetésére terjeszti ki, vagy

mint mozgássérült, meghatározott jármű vezetésére jogosító érvényes vezetői engedélyét más - de ugyanabba a kategó riába tartozó - jármű vezetésére kívánja érvényesíttetni, vagy
a meglévő lassú jármű vezetésére jogosító vezetői engedélyét (járművezetői igazolványát) „T” kategóriára kívánja ki terjeszteni, vagy
számára a bíróság - külön jogszabály alapján - a járművezetés újbóli gyakorlását a járművezetéshez szükséges jártasság igazolásától tette függővé.
Gyakorlati vizsgára bocsátás feltétele
- a tanuló a „Közlekedési alapismeretek” vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott, valamint a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó
gyakorlati részét, az előírt kötelező óraszámot levezette, illetve a vizsgáig levezeti és a jogszabályban meghatározott km -t (menettávolságot) teljesíti
- forgalmi vizsga sikeres járműkezelési vizsga után tehető kivéve a B kategóriánál.
- a forgalmi vizsga előtt nyilatkozatot kell tenni minden vizsgázónak arról, hogy a jármű biztonságos vezetésére képes állapot ban van, továbbá a vezetési képességeire hátrányosan ható szer befolyása alatt nem áll, valamint a szervezetében nincs szeszes
ital fogyasztásából származó alkohol.
E nyilatkozat aláírásának megtagadása esetén a vizsga nem tartható meg és a vizsgadíj elvesz.
Forgalmi vizsga a „B” kategóriás képzés kivételével sikeres járműkezelési, vizsga után tehető.
Az „AM”, és „A” kategóriában, továbbá az „A1” és „A2”alkategóriában vizsgázók gyakorlati
vizsgáján az első járműkezelési vizsga kezdetén a vizsgabiztos átveszi a jelenlétében aláírt
kötelező „Nyilatkozatot”. (Képzési rendelet 7.2.4.1. pont) A nyilatkozat hiánya vagy az aláírásának megtagadása esetén a vizsga nem folytatható le
A vezetési gyakorlat tantárgy alapoktatási része valamennyi elméleti tárgyból tett sikeres vizsga után, főoktatási része
- a „B” kategóriás képzés kivételével - a sikeres járműkezelési, vagy rutinvizsga után kezdhető meg. Amennyiben a tanuló az „A1” kategória megszerzésével kapcsolatos tanfolyami képzésen „B” kategóriában érvényes vezetői engedéllyel
vesz részt, a gyakorlati képzésen az elméleti tantárgyakból tett sikeres vizsgát megelőzően is részt vehet.
Tanuló vizsgáját érintő váratlan megbetegedése esetén a kérelem alapjául szolgáló orvosi igazolás csatolásával írásban igazolási kérelmet terjeszthet elő a Csongrád Megyei Kormányhivatal
Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály II. Útügyi Osztály, hogy az elmaradt vizsgájának letételét a
hivatal új időpontban, a vizsgadíj ismételt befizetése nélkül engedélyezze.
Az igazolási kérelmet a 2004. évi CXL. Törvény 66. § (4) bekezdésében meghatározott időn belül
lehet beterjeszteni. A Hivatal a vizsgaigazolási kérelmet elbírálja, majd megküldi a tanuló
részére a 2004. évi CXL. Törvény 66. § és 67. § (1) bekezdése
alapján kibocsátott végzést.
Elméleti vizsga és tanfolyam nélkül is gyakorlati vizsgára bocsáthatóság feltételei lásd a MENTESÍTÉSEK címszó alatt
A vizsgázó mentesül az elméleti tanfolyam és vizsga alól és gyakorlati vizsgára bocsátható abban az esetben, amennyiben
az előzőleg megszerzett motoros kategóriájától számított két éven belül jelentkezik az újabb motoros kategóriás vizsgára, illetőleg az előzőleg megszerzett motoros kategóriája esetében nem mentesült az elméleti tanfolyam és vizsga alól (két éven be lül tett elméleti vizsgát). Ha két éven túl jelentkezik újabb motoros kategóriára, úgy a motorkerékpárral megszerzett tapasz talata elismeréseként nem a teljes tanfolyamot, hanem – az adott kategóriától függően – meghatározott óraszámú (a teljes
tanfolyami óraszámnál kevesebb óraszámú) tanfolyamot kell teljesítenie.
Az „AM” és „A” kategóriás, valamint az „A1” és „A2” alkategóriás járműkezelési vizsgáztatást
december 1je és március 1je között szüneteltetni kell. November hónapban a hirtelen változó út és idő
járási viszonyokra tekintettel a vizsgák megtartásáról a Csongrád Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Útügyi Osztály jogosult dönteni. Forgalmi vizsga
a vizsgáztatásra vonatkozó előírások figyelembevételével
csak a közlekedési hatóság által kijelölt vizsgaútvonalon tartható. A kijelölés időkorlátozást is tartalmazhat. A
vizsgaútvonal magában foglalja a vizsga kiindulási helyét és az útvonal főbb csomópontjait is. A
kijelölt vizsgaútvonalak jegyzékét a közlekedési hatóság az NKH honlapján teszi közzé.

Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésének módja

31/1992. (XII. 19.) NM rendelete írja elő a közúti járművezetők elsősegély nyújtási ismeretei megszerzését. Az alapfokú elsősegély-nyújtási ismeretek elsajátítását a Magyar Vöröskereszt igazolja. E rendelet tartalmazza ki menthető fel végzettsége
alapján ezen igazolás megszerzése alól. A Nemzeti Közlekedési Hatóságtól vizsgaigazolást csak akkor kaphat a jelentkező, ha
a sikeres közúti elsősegély nyújtási vizsgáról szóló igazolást bemutatja
Elsősegélynyújtás vizsga helye A Csongrád Megyei Vöröskereszt címe: 6724Szeged, Kossuth Lajos sgt 119. Telefon:
06709338045
Elsősegélynyújtás vizsgadíja 6850.-Ft
Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító Igazolás bemutatása alóli mentesítések
Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító Igazolás bemutatása alóli mentesítések
A vizsgaigazolás kiadásához az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító - a Magyar Vöröskereszt ál tal kiállított - igazolás (a továbbiakban: Vöröskeresztes igazolás) megszerzésének kötelezettsége alól mentesülnek a külön
jogszabályalapján:
- az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi,
- az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi,
- védőnői,
- dietetikusi,
- mentőtiszti,
- gyógytornász,
- egészségügyi szakoktatói,
- diplomás ápolói
oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők, valamint
- a közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, és
- az egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek,
továbbá minden olyan vizsgázó, aki
- 1969. július 1-je és 1983. december 31-e között „D” kategóriára vezetői engedélyt, vagy „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt szerzett;
- 1984. január 1-je után:
= bármely járműkategóriára vezetői engedélyt,
= „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt,
= „Mezőgazdasági vontató”, „Segédmotoros kerékpár”, „Lassú jármű” kategóriában közúti járművezetői jogosultságot
szerzett.
További mentesítés a Vöröskeresztes igazolás megszerzése alól nem adható.
A mentesítési kérelmek elbírálásakor a szakma megnevezését és a szakképesítés szakmai tartalmát kell meghatározónak
tekinteni. Amennyiben a mentesítés érdekében az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító igazolás alátámasztá sára külföldön, illetve nem magyar nyelven kiállított iratot nyújtanak be, azt hiteles magyar fordítással és a Magyar Vörös kereszt által kiállított megfelelőségi nyilatkozattal is el kell látni.
A járművezetői tanfolyamok tantárgyai, kötelező minimális óraszámok, elméleti tanórák időtartama és a teljesítendő
kilométert (menettávolságot)
Kötelező óraszámok és teljesítendő menettávolságok a közúti járművezető-képző tanfolyamokon
Kategória

Alapismeretek Elméleti és Bü tantárgyak
Sóra

K

Je Szü

A1,A2,

22

X

X

A11)

3

X

A22)

-

A23)

Járművezetési gyakorlat

Megjegyzés

F1-2

Mu

Bü

Sóra

A

F

F/v F/o F/h F/é F/k

M

X

-

-

-

16

6

10

8

2

-

-

-

240

X

X

-

-

-

2

1

1

1

-

-

-

-

30

-

-

-

-

-

-

12

4

8

6

2

-

-

-

180 11. § (5) bekezdés

3

X

X

X

-

-

-

8

2

6

4

2

-

-

-

120

A4)

-

-

-

-

-

-

-

12

4

8

4

4

-

-

-

180 11. § (5) bekezdés

A5)

3

X

X

X

-

-

-

8

2

6

4

2

-

-

-

120

A2)

-

-

-

-

-

-

-

16

6

10

8

2

-

-

-

240 11. § (5) bekezdés

A3)

3

X

X

X

-

-

-

10

4

6

A6)

22

X

X

X

-

-

-

26

10

16

11

5

-

-

-

390

E

28

X

X

X

-

-

-

29

9

20

14

4

-

2

-

580

AM

16

X

X

-

-

-

-

10

4

6

-

-

-

-

-

100

Rövidítések:
K = Közlekedési alapismeretek
Je = Járművezetés elmélete
Szü = Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
Bü = Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés
Mu = Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás
F 1-2 = F 1-2 számú trolibusz jelzési és forgalmi utasítás
M = Menettávolságok kilométerben
A = Alapoktatás
F = Főoktatás
F/v = városi vezetés
F/o = ország úti vezetés
F/h = hegyvidéki vezetés
F/é = éjszakai vezetés
F/k = vezetés könnyű terepen
1) érvényes "B" kategóriás vezetői engedély esetén
2) A1" kategória megszerzését követő két éven belül
3) A1" kategória megszerzését követő két éven túl
4) A2" kategória megszerzését követő két éven belül
5) A korlátozott" vagy "A2" kategória megszerzését követő két éven túl
6) amennyiben betöltötte 24. életévét és nem rendelkezik legalább két éves "A2" kategóriás vezetői engedéllyel
Aki A kategóriánál rendelkezik A2 vagy A korl jogosítvánnyal nem kell alkalmassági feladatot csinálnia

TAN ÉS VIZSGADÍJ
Az elméleti tantárgyak tanfolyami óráinak időtartama: 45 perc
2 tanóránkén kell 10 perc szünet.
A gyakorlati tantárgyak óráinak időtartama: 50 perc(áll: alap- és főoktatásból)A gyakorlati tantárgyak óráinak időtartama: 50 perc + 10 perc szünet A ténylegesen vezetéssel töltött időt, km-t dátum szerint a vezetési kartonon rögzítik és a
tanuló, valamint az oktató aláírásával hitelesítik
Az autósiskola minden KRESZ tanfolyam befejezése után, a számítógépes vizsga előtt, a KRESZ oktató konzultációt
biztosít a hallgatók részére. Az ügyfélfogadó nyitvatartási idejében, tanfolyammentes időszakban, a tanfolyam hallgatói
ingyenesen gyakorolhatnak a számítógépes vizsgaprogramon.
A vezetési gyakorlat tantárgy alapoktatási része valamennyi elméleti tárgyból tett sikeres vizsga után, főoktatási része
- a „B” kategóriás képzés kivételével - a sikeres járműkezelési, vagy rutinvizsga után kezdhető meg. Amennyiben a tanuló az „A1” kategória megszerzésével kapcsolatos tanfolyami képzésen „B” kategóriában érvényes vezetői engedéllyel
vesz részt, a gyakorlati képzésen az elméleti tantárgyakból tett sikeres vizsgát megelőzően is részt vehet.

A járműkezelés vizsga ideje AM kategóriánál 15 perc, a többi motoros kategóriánál (kivéve A1/B-vel) 20 perc. A forgalom
vizsga ideje AM kategóriából 30 perc, a többi kategóriából 50 perc. Az oktatással eltöltött időt, az órák számát, az óra jellegét
és a levezetett km-t a vezetési kartonon rögzítik és a tanuló, valamint az oktató aláírásával hitelesítik a vezetés elején és végén
is. A vezetési karton az autósiskola tulajdona, amit az oktató az órák során mindig magánál tart.
KRESZ TANFOLYAM ÓRASZÁMAI BONTSBAN KATEGÓRIÁNKÉNT
Tankönyv iskolánkban ingyenesen kölcsönözhető letéti díj ellenében.
A1” kategória megszerzését követő két éven túl lefolytatott „A2
” kategóriás képzés
Közlekedési alapismeretek 1 óra
Járművezetés elmélete
1 óra
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 1 óra
A1 kategóriás képzés érvényes „B” kategóriás vezetői
engedéllyel rendelkezők részére
Elmélet
Közlekedési alapismeretek 1
Járművezetés elmélete1
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek1
AM kategória:
Közlekedési alapismeretek 12
Járművezetés elmélete
4
A1 kategória:
Közlekedési alapismeretek
14
Járművezetés elmélete
4
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek4
A2kategóriás képzés:
Közlekedési alapismeretek
14
Járművezetés elmélete
4
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek4
„A1”kategória megszerzését követő két éven túl lefolytatott „A” kategóriás képzés
Közlekedési alapismeretek
1
Járművezetés elmélete
1
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek1
A kategóriánál
Közlekedési alap ismerek
Járművezetés elmélete
Szerkezet és üzemeltetési ismeretek

14 óra
4 óra
4 óra

B kategóriánál
Közlekedési alap ismerek
Járművezetés elmélete
Szerkezet és üzemeltetési ismeretek

28 óra
6 óra
4 óra

A tanuló által biztosított jármű esetén a használat feltételei
A tanulóval kötött külön megállapodás alapján Autósiskolánk segítséget nyújt a tanuló által biztosított saját járművel történő
gyakorláshoz is. A járműnek mindenben meg kell felelnie a vonatkozó rendeletben előírt feltételeknek, továbbá érvényes CASCO biztosítással is rendelkezni kell.
Az átalakítás, műszaki vizsgáztatás és az üzemeltetés költségei a tanulót terhelik. Az oktatási díj mindenkor külön megállapodásban kerül rögzítésre.

A hiányzás pótlásának módja és annak költségei:
A vonatkozó rendeletekben előírt minimális óraszámot az elméleti- és gyakorlati tantárgyakból minden tanulónak teljesíteni
kell. A tanuló számára a képzési rész elvégzése akkor igazolható, ha az egyes tantárgyak tanteremben történő elméleti oktatására vonatkozó kötelező óraszám 10%-ánál kevesebbet hiányzott. Az óraszámok 10%-nál kevesebb hiányzást önálló felkészüléssel is lehet pótolni. Ettől magasabb óraszámú hiányzás esetén a tanuló számára - azon témakörökből, melyeken a tanuló nem
vett részt pótfoglalkozást kell tartani. A pótfoglalkozóst a tanrendbe be kell illeszteni Elméleti tanfolyamon lehetőség van a
másik tanfolyam megfelelő órájának díjmentes meghallgatására. Gyakorlati vezetésnél a hiányzást szintén pótolni kell.
Ha a vezetés a tanuló hibájából marad el, az elmaradt óra díját a tanuló köteles megfizetni!

Árak kategóriánként:
A kötelezően előírt minimális óraszámokat – alapóra - minden esetben teljesíteni kell. Lásd. Irányárak – kötelező gyakorlati
óraszám.
Pót óra: a kötelező óraszámon felüli óra. Pót óra esetén nincs kötelezően előírt minimális óraszám meghatározva. Az oktató –
a tanuló felkészültségének függvényében – az alapórák levezetését követően, javasolhatja pót óra vásárlását. A tanuló is kérheti
az oktatótól pót óra levezetését, miután ügyfélfogadónkban az óradíját rendezte. Autósiskolánkban az esetleges pót óra díja
azonos az alapóradíjjal.
Vizsgaóra: A forgalmi vizsga alkalmával vezetett óra. B kategóriát kivéve amelyik kategóriánál van járműkezelési vizsga annak vizsgaóráját is ki kell fizetni. Vizsgaóra forgalmi vizsgánál és a járműkezelési vizsgánál az óradíjjal megegyező! A vizsgaórát és a vizsgadíjat vizsga előtt 10 nappal kell befizetni.
E-learning díja november 02-től
180 nap
90nap
Kategória

A,A1,A2 B
AM
A1(B)
Akieg

365 nap
75 óra

60 óra

15.000.-Ft
8.000.-Ft
8.000.-fT
8.000 Ft

90 óra

15.900
8.400
8.400
8.400

18.000.-Ft
10.000.-Ft
12.000.-Ft
12.000.-

Póthozzáférés
10 nap
10 óra
5000.3000.4000.4000.-

Hatósági vizsga felkészítő ára B kategóriára12óra/30 nap 3500.-Ft (nem kötelező)és a motoros kategóriák
kivéve AM 2000.-Ft 12 óra/30 nap

2017 Oktatóink/áraik Augusztus 07 után jelentkezőknek
Tóth Istvánné

Citroën C3

Diesel

3700.-Ft

Domokos Tamás

VW Golf

Diesel

3700.-Ft

Gombkötő Ferenc

VW Golf

Benzines

4000 .-Ft

Sinkó Zoltán

Toyota Corolla

Benzines

4000 .-Ft

Semjényi Róbert

VW Polo

Diesel

3700.-Ft

Matkovics Tamás

VW Polo

Diesel

3700.-Ft

Szilágyi Józsefné

Škoda Fabia

Benzines

3700.-Ft

Marczinka Zoltán

Skolda Oktavia

diesel

3900.-Ft

Mészáros Dezső

Toyota Yaris

Diesel

3700.-Ft

Monori Gábor
Savanya Antal Tibor

Suzuki Liana
Fiat Punto

Benzines
Benzines

3700.-Ft
3.700.-Ft

Juhász Csaba Mihály
Hatvani Márta Ágnes

Renault Megane Grand Scenic

VW touran

Diesel
Diesel

3700.-Ft
3700.-Ft

Megyeri Árpád

Toyota Corolla

Diesel

3700.-Ft

Bódai Imre

Toyota Auris

Diesel

3700.-Ft

Csejtei István

VW Bora

Diesel

3700.-Ft

Mogyorós Attila

Škoda Fabia

Benzines

3700 .-Ft

Takács Béla

Suzuki Sedan

Benzines

3700.-Ft

Remzső Szabolcs

VW Golf 7

Diesel

3700 szeptember 07 től

1 vezetési óra
3.700.-Ft /ó , 3900.-F t4000.-Ft/ó
Alap ás Pótóra egy árban van
Sürgős esetben 1 hónap alatt a 30 óra óra 4800Ft ó alap és pótora egy árban van

násig érvényes)
Tanpályahasználat díja B kategóriánál : melyet a vezetés megkezdésekor kell fizetni.
4. 000.-Ft
elsősegély vizsgadíj:
7.900.-Ft
Elsősegélynyújtás tandíj:
7500- Ft helyett 6000.- (visszavoorvosi alkalmassági díja
( háziorvosnál)
(iskola orvosánál( 3.000)
(életkoronként változik
jogosítvány kiváltásának díja okmányirodában jelenleg
:
első jogosítvány ingyenes
A hatósági árak infláció követőek és szabott árak felelősséget nem tudunk vállalni az esetleges emelkedésért.
Amennyiben a kötelező óraszám levezetése előtt vezetést másik autósiskolánál folytatja és az elméleti tandíjkedvezményt
(KRESZ)t másik képzőszervnél folytatja a kedvezményt vissza kell fizetni
A tandíjat lehet részletekben is fizetni: Lehet készpénzben ,utalással vagy bankártyával fizetni . Vizsgadíjat bankátyával nem
lehet kiegyenlíteni.Az igénybe vett szolgáltatást kell előre kifizetni. Amennyiben a tanuló pótórát vesz igénybevételkor, kell
kifizetni. Bármilyen típusú fizetés elmaradás esetén a tanuló tanfolyamra, vizsgára nem jelenthető, illetve arról külön értesítés
nélkül kihúzható. Amennyiben a vizsgáról már nem húzható ki az ügyfél, akkor az meg nem jelenésnek számít és a vizsgadíjat
be kell fizesse.
•

Első befizetés beiratkozáskor KRESZ tandíj.-+A KRESZ vizsgadíjat: 4.600.-

•

A vezetés megkezdésekor kell a az alapórát + 4.000.-Ft tanpályahasználatot fizetni B kategóriánál (amennyiben
van járműkezelési vizsga annak a díja + vizsgaórája.- B kategóriánál nincs)

•

Forgalmi vezetés díja egy összegben vagy két részletben fizetendő

•

+ 11.000 Ft.- (AM kategóriánál 3.600.-Ft )forgalmi vizsgadíj vizsgaóra

Vizsgaóra forgalmi vizsgánál óradíjjal megegyező! KIVÉVE A1 B vel mert 5.000.-Ft /vizsgaóra. A vizsgaórát és a vizsgadíjat vizsga előtt 10 nappal kell befizetni. A
tandíj változás jogát az autósiskola fenntartja a tanulót erről időben, értesíti. A tandíj inflációkövető!

„AM”

Aprilia SCARABEO;

„A1”

Yamaha YBR 125;

„A2”

Suzuki GS 500;

„A”

Kawasaki RN 6 NR

Tandíjak és óraszámok
Kategória, életkor

Kötelező km. És vizsgadíjak

Eó Elm. Tandíj

JK

Forg.

AM (14 év)
A1, A2
16,18 év

16

10 000 Ft

4

6

2

22

10 000 Ft

6

10

2

A1/B

3

10000

1
4000

1
4000

1
5000

3700 Ft/óra
44400
4000 Ft/óra
63000
4 000 Ft/óra
Vizsgaóra: 5 000 Ft/óra
13 000 Ft

2

4000 Ft/óra
56000 Ft

180

11 000 Ft 15 700 Ft

180

4 600 Ft 4 700 Ft 11 000 Ft 20 300 Ft

120

4 600 Ft 4 700 Ft 11 000 Ft 20 300 Ft

A2 18 év, két éven belüli A1gyel, 2 éven belüli sikeres
A1- es KRESSZ-el
A2,
18 év, 2 éven belül A1
A2,
18 év, 2 éven túli A1
A, 24 év, 2 éven belüli Ak,
A2, 2 éven belüli sikeres Ak,
A2 KRESSZ-el

Vizsga óra Gyak/óra összesen

2

4

8

3

10 000 Ft

4

8

2

4000 Ft/óra
56000 Ft

3

10 000 Ft

2

6

2

4 000 Ft/óra
40 000 Ft

4

8

2

4

8

2

2

6

2

6

10

2

A, 24 év, 2 éven belüli Ak

3

A, 20 év, 2 éves
A 24 év, A1-gyel 2 éven
belüli sikeres A1 KRESSZ-el
A 24 év, 2 éven belüli A1gyel

3

3

10 000 Ft

6

10

2

A 24 év, két éves A1-gyel

3

10 000 Ft

4

6

2

A, 24 év

22

10 000 Ft

10

16

2

B, 17 év

28

12 000 Ft*

9

20

1

10 000 Ft

4000 Ft
56000 Ft
4000 Ft
56000 Ft
4000 Ft
40000Ft
4 000 Ft
72 000 Ft
4 000 Ft
72 000 Ft
4 000 Ft
48 000 Ft
4 000 Ft
112 000 Ft
3 700 Ft
111 000 Ft

köt. km. Elmélet JK

F

Összesen

100

4 600 Ft 3 600 Ft 3 600 Ft 11 800 Ft

240

4 600 Ft 3 700 Ft 11 000 Ft 20 300 Ft

30

4 600 Ft

-

-

180

-

11 000 Ft

15 600 Ft

4 700 Ft

4 700 Ft 11 000 Ft 15 700 Ft

180

4 600 Ft 4 700 Ft 11 000 Ft 20 300 Ft

120

4 600 Ft 4 700 Ft 11 000 Ft 20 300 Ft

240

-

4 700 Ft 11 000 Ft 15 700 Ft

240

4 600 Ft 4 700 Ft 11 000 Ft 20 300 Ft

150

4 600 Ft 4 700 Ft 11 000 Ft 20 300 Ft

390

4 600 Ft 4 700 Ft 11 000 Ft 20 300 Ft

580

4 600 Ft

-

11 000 Ft 15 600 Ft

Kedvezményeket az I számú melléklet tartalmazza

A tandíj befizetésének módja, pénzügyi feltételek:
Tan-, és vizsgadíjat készpénzben, bankkártyával(vizsgadíjat nem lehet fizetni) vagy átutalással a szolgáltatás megkezdése előtt
előre, az ügyfélszolgálati irodában (6722 Szeged, Attila u 12.) kell befizetni.
MKB számlaszám: 10300002-28528753-00003285
Tilos a tandíjat az oktatónak átadni, mert visszaélésre ad lehetőséget!
A befizetést, bizonyító számlát gondosan meg kell őrizni, az oktatónak be kell mutatni, szolgáltatást csak ezt követően biztosítunk!

A gyakorlati vezetési órákat napi árfolyamon teljesítjük. Az árak változtatásának jogát fenntartjuk! Áremelés előtt a tanulókat
korrekt módon, időben tájékoztatjuk. A gyakorlati órák változását – egy hónappal az árváltozás előtt – az autósiskola ügyfélszolgálatán és a tanteremben jól látható helyen kifüggesztjük. Kedvezményes tandíj esetén a felnőttképzési szerződésben rögzített időpontig veheti igénybe

Vizsgadíjak és azok megfizetésének módja:
A vizsgadíjakat az autósiskola ügyfélszolgálatánál kell befizetni. Felhívjuk a figyelmet, hogy a vizsgadíjakat legkésőbb a
vizsga időpontja előtt 10 nappal be kell fizetni! Ennek hiányában a vizsga időpontja nem írható ki! Kivételt képez ez
alól az elméleti pótvizsga díj, amit a vizsga helyszínén kell rendezni.
Kategória
Elméleti vizsgadíj Járműkezelési vizs- Forgalmi vizsgadíj Vizsgadíjak összegadíj
sen
Moped „AM”
4.600
3.600
3.600
11.800
„A1", „A2”
4.600
4.700
11.000
20.300
„A1/B”
4.600
11.000
15.600

„A2”
két éven belüli A1gyel, 2 éven belüli
sikeres A1 elméleti
vizsgával
„A2”
4.600
két éven belüli A1gyel
„A2”
4.600
két éven túli A1gyel
„A”
2 éven belül Ak,A2,
2 éven belüli sikeres
AK, A2 elméleti
vizsgával
„A” 2 éven belül
4.600
Ak,A2
„A” 2 éven
4.600
túliAk,A2
„A” , A1-gyel 2
éven belüli sikeres
A1 elméleti vizsgával
„A”
4.600
két éven belüli A1gyel
„A”
4.600
két éven túli A1gyel
„A”
4.600
„B”
4.600

4.700

11.000

15.700

4.700

11.000

20.300

4.700

11.000

20.300

4.700 11.000

15.700

4.700

11.000

20.300

4.700

11.000

20.300

11.000

15.700

4.700

11.000

20.300

4.700

11.000

20.300

4.700

11.000
11.000

20.300
15.600

4.700

A hatósági árak infláció követőek és szabott árak felelősséget nem tudunk vállalni az esetleges emelkedésért.
A vizsgadíjat készpénzben, a vizsga megkezdése előtt 10 munkanappal vagy átutalással 15 (munkanap)
MKB számlaszám: 10300002-28528753-00003285 az ügyfélszolgálati irodában (6722 Szeged, Attila u 12.) kell befizetni.
Sikertelen elméleti vizsga esetén a tanuló a helyszínen – a Csongrád Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Útügyi Osztályon maga intézi a pótvizsgára jelentkezést és a vizsgadíj befizetését. (Minden más esetben az autósiskola
ügyfélszolgálatán kell fizetni!)

A tanuló áthelyezése másik autósiskolához, a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja:
A képző szerv képzési igazolást állít ki:
•
képzését másik képző szervnél kívánja folytatni,
•
képzését azonos képző szervnél folytatva, de másik közlekedési hatóság illetékességi
területén kíván vizsgát tenni.
A tanuló kezdeményezésére – az elbocsátó képző szerv által biztosított nyomtatványt kell kitölteni 3 példányban, a hiteles
adatok beírásával.
Az igazolást – a tanuló nyilatkozat kivételével – az elbocsátó képző szerv tölti ki.
Az elbocsátó képző szerv által kitöltött igazolás egy példánya az elbocsátó képző szervnél marad, a másik két példányt a tanuló
részére kell átadni.
Abban az esetben, ha a kérvényező fiatalkorú, a kérelmet a szülőnek (a törvényes képviselőnek) kell aláírnia.
A tanuló a képzési igazolás nála lévő két példányát a befogadó képző szerv részére átadja, mely képző szerv köteles az
igazolás átvételétől számított 10 munkanapon belül azt átadni a működési területe szerint illetékes közlekedési hatóságra,
amely intézkedik a szükséges nyilvántartások módosításáról, továbbításáról.
Az áthelyezéssel kapcsolatos ügyintézést (nyilvántartások módosítása, illetőleg a
jelentkezési lap más megyébe történő megküldése) a közlekedési hatóság 10 napon belül köteles elvégezni.
Az igazolás tanuló áthelyezéshez nyomtatványt a tanuló kérésére 3 munkanapon belül ki kell állítani, a kiállítás megtagadásával a tanuló másik képző szervhez történő áthelyezését megakadályozni nem lehet.
Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy a képzésre irányuló szerződést csak igen indokolt esetben érdemes egyoldalúan megszakítani, mert annak anyagi vonzatai is vannak. Ha a kötelező óraszám levezetése előtt a tanuló másik iskolában folytatja elméleti kedvezményt vissza kell fizetni.
A tanfolyam félbeszakítása esetén – írásbeli kérelemre – a fel nem használt, fennmaradó részt az érvényesített kedvezmény
összegének levonásával) visszafizetjük a tanuló részére. A tanfolyam beindulása előtt befizetett tandíj írásban visszaigényelhető. (A beindult elméleti tanfolyamra befizetett tandíj nem igényelhető vissza.). A gyakorlati vezetés félbeszakítása esetén –
írásbeli kérelemre – a fennmaradó részt visszafizetjük.
Oktatási helyszínek
Elméleti oktatás iroda : Szeged Jósika u. 1. fsz. 5. (Attila u 12.)
Gyakorlati oktatás váltási helye: Szeged Jósika u. 1. fsz. 5. (Attila u 12.)
Tanpálya: Csillag Kft.-től bérelt Sever háta mögött lévő tanpálya Vásárhelyi Pál útja 3-5
Az autósiskolánál folyó szakmai képzés
Autósiskolánk rendszeresen továbbképzi szakoktatóit. Minden évben kötelezően részt vesznek az előírt szakmai továbbképzéseken, valamint az iskolavezető havonta és soron kívül is ellenőrzi az oktatók munkáját és tájékoztatót tart részükre az időközben bekövetkezett jogszabályi változásokról. Az oktatás színvonalának további javítása érdekében folyamatosan értékeli az elért eredményeket és meghatározza a megoldandó feladatokat.

A tanuló (vizsgázó) jogai és kötelezettségei
A tanuló jogai:
• a képzés megkezdése előtt megismerni a Vállalkozási Feltételeket és a szerződés tartalmát
• a vizsga sikere érdekében díjmentesen látogatni párhuzamos tanfolyam óráit
• oktatót és kocsi típust választani
• oktatójával egyeztetni a gyakorlati vezetés helyét és idejét
• késni és előbb elmenni a foglalkozásokról (a hiányzást pótolni kell)
• meghatározott módon lemondani a gyakorlati vezetést (vezetés előtt 24 órával)
• panaszt tenni az iskolavezetőnél
A tanuló kötelessége:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

a foglalkozásokon józan, kipihent, közlekedésbiztonsági szempontból alkalmas állapotban megjelenni, azokon aktívan
közreműködni, kulturáltan viselkedni
a tandíjat minden esetben előre megfizetni
a tanfolyami órákra készülni, az oktató utasításait betartani
a munkavédelmi előírásokat betartani
a megbeszélt gyakorlati vezetési órákon időben megjelenni, (24 órával előtte lemondani)
késés esetén az oktatóra legalább 20 percet várni
a hiányzást pótolni
forgalmi vizsga előtt nyilatkozatot tenni
Az oktató jármű épségére ügyelni , erőszakos behatásokat kerülni. Figyelem a tanfolyami díj az oktatás képzés
árát tartalmazza, és nem a járműben a tanuló által okozott kárt. Amennyiben a biztosítás nem terjed ki az oko zott oktató által reakcióidején belül kivédhetetlen kár esemény és bizonyíthatóan a tanuló hibájából következik be , úgy azt a tanuló köteles megtéríteni. Ellenkező esetben jogi útra tereljük követelésünket.

Joga van a képzőszervnek:
•
•
•
•
•

a tandíjhoz, amelyet előre kell megfizetni
a tanfolyami beosztás megváltoztatásához
a már kijelölt oktató helyett – műszaki hiba, vagy más alapos indok esetén – másik oktatót, ill. gépkocsit biztosítani
alapos indok esetén a képzés bármely időszakában a tanulót kizárni
a Jelentkezési lapon és annak mellékletét képező okmányokon, valamint az autósiskola előírt nyilvántartásaiban a tanuló személyes és különleges adatainak kezeléséhez
• a tanulók tudását, felkészültségét számon kérni
• a munkavédelmi és tűzvédelmi előírások betartását megkövetelni
Köteles a képzőszerv:
•
•
•
•
•
•
•

a beiskolázás előtt tájékoztatni a tanulókat a Vállalási Feltételekről
betartani a Vállalkozási feltételekben foglaltakat
bizalmasan kezelni a tudomására jutott személyes és különleges adatokat
a tanuló kérésére a tanfolyam elvégzéséről számlát adni
az oktatáshoz kulturált körülményeket biztosítani
a tanuló szóbeli, vagy írásos panaszát kivizsgálni
a Képzési Rendeletben és a Bizonylati Albumban előírtakat betartani

A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos fontosabb előírások Vizsgaigazolás kiadásának feltételei:
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A vezetői engedély kiadásának feltételéül a 5/2013. (I. 16.) es kormányrendeletben meghatározott vizsgáztatási előírásoknak
az a vizsgázó tett eleget, aki az egyes kategóriákhoz, alkategóriához az előírt vizsgatárgyakból megfelelt, vagy azok teljesítése
alól jogszabály alapján felmentést kapott. A vizsgáztatási előírások teljesítését a felügyelet vizsgaigazolás (hatósági bizonyít vány) kiállításával igazolja. A vizsgaigazolást a Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 3 munkanapon belül kiállítja és
kiadja, ha a vizsgázó eleget tett a meghatározott vizsgakövetelményeknek és a 31/1992.(XII. 19.) NM rendeletben maghatározott, (Vöröskereszt által kiadott) igazolást bemutatta. Járművezetésre jogosító okmányt az kaphat, aki az egészségi, pályaalkal massági, képzési és vizsgáztatási előírásoknak megfelel. Járművezetésre jogosító okmányt a közlekedési igazgatási hatóság
nem adhat ki annak, aki járművezetésre közlekedésbiztonsági szempontból alkalmatlan. Az első vezetői engedély kiadására, illetőleg az új kategória, alkategória és kombinált kategória bejegyzésére, a vezetői engedély cseréjére és pótlására irányuló ké relmet elsősorban az ügyfél lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes - de szükség esetén, az ország területén bármely – járási hivatalban, személyesen lehet benyújtani. A vezetői engedély kiadásának feltételéül a jogszabályban
meghatározott vizsgáztatási előírásoknak az a vizsgázó tett eleget, aki az egyes kategóriákhoz, alkategóriákhoz, kombinált ka tegóriákhoz tartozó vizsgatárgyakból megfelelt, vagy azok teljesítése alól e rendelet alapján felmentést kapott. A vizsgaigazolá son szöveges bejegyzés alkalmazásával kell feltüntetni azt a körülményt, ha a vizsgázó bármely járművezetési vizsgát (jármű kezelési, rutin vagy forgalom) automata sebességváltóval rendelkező járművön tette le. Nem kell feltüntetni azon kombinált kategóriára vonatkozó vizsgaigazoláson, amellyel kapcsolatos vonó járműre a vizsgázónak korlátozás nélküli (mechanikus váltós)
vezetői engedélye van.Ezzel egyidejűleg magával kell vinnie érvényes személyi igazolványát vagy útlevelét, lakcímkártyáját,
gépjárművezetői alkalmassági véleményét, illetve a Hatóságtól kapott vizsgaigazolást, valamint le kell róni a vezetői engedély
jogszabály által előírt illetékét. A járási hivatal a kérelemnek megfelelő adattartalmú elektronikus kérelmet állít elő (ezt érde mes elolvasni, mert ez alapján jegyzik be a személyi adatokat az új dokumentumba). A vezetői engedély iránti kérelem szemé lyes előterjesztésekor a jogosultról fényképet készítenek A vezetői engedélyt a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala a kérelmező részére postai úton küldi meg. Az így át nem vett okmányt az értesítési cím szerint

illetékes okmányiroda a kiállítástól számított egy évig őrzi meg, ezt követően a Közigazgatási és Elektronikus Közszol gáltatások Központi Hivatalának megsemmisítésre megküldi.

NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROKAT ÉRINTŐEN A TARTÓZKODÁSI ENGEDÉLYRE
VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
Vezetői engedélyt csak olyan személy kaphat, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van, valamint nem
magyar állampolgár esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott.
A magyarországi tartózkodást igazoló adatokat a közlekedési igazgatási hatóság szerzi be a polgárok személyi adatainak és
lakcímének nyilvántartásából. A személyi adat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá nem tartozó harmadik országbeli állampolgár esetében az ügyfélnek kell bemutatnia az idegenrendészeti hatóság által kiállított tartózkodási jogot igazoló okmányt.(tartózkodási vízumát, tartózkodási, bevándorlási, illetőleg letelepedési engedélyét, valamint az ideiglenes tartózkodásra jogosító
igazolását).”Nem követelmény a hat hónapos magyarországi tartózkodás igazolása, ha a harmadik ország állampolgárának kérelme a Magyarországon korábban megszerzett vezetői engedély pótlásra irányul.
A nem magyar állampolgár kérelme alapján a külföldön megszerzett vezetői engedély honosítására, illetve más EGT-Tagállam
hatósága által kiadott vezetői engedély cseréjére irányuló eljárás során a vezetői engedély kiadását megelőző hat hónapos magyarországi tartózkodás igazolása nem követelmény, ha a kérelem alapja a külföldi vezetői engedélybe bejegyzett érvényességi
idő lejárata.
Ez esetben a vezetői engedély kiadásának feltétele a tartózkodási jogosultságot igazoló okmány bemutatása mellett a külföldi
igénylő jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van.
Ideiglenes tartózkodási engedélyt is elfogadnak de az útlevél ebben az esetben is kell

Fogyasztóvédelmi mutatószámok

179/2011 (IX.2.) kormányrendelet értelmében a fogyasztóvédelmi mutatószámaink az alábbiak:

"B" kategória Fogyasztóvédelmi Mutatószámok 2017/II negyedév
Negyedév
ÁKÓ*
VSM** Elmélet

VSM** Gyakorlat
KK***

183.41%
69.05%

47.86 %
176400,25 Ft

"A" kategória Fogyasztóvédelmi Mutatószámok 2017/II Inegyedév
Negyedév

ÁKÓ*
VSM** Elmélet
VSM** Gyakorlat
KK***

114.500.-Ft

A többi motoros kategóra KK
•
•

AM : 52.000.-Ft
A1,A2 : 73.000.-Ft

Motoros előélettel KK:2017/II
•
•
•
•
•
•

A(A2 2év belül) 50.500-Ft
A(A2 2év túl) 46.500.-Ft
A(Ak 2 év belül) 50.500.-Ft
A(Ak 2 év túl)46.500 Ft
A(A1megszerzését követő 2 éven belül ) 64.500.-Ft
A(A1 megszerzését követő 2 éven túl 53.500.-Ft

AM, A1,A2, Motoros előélettel ÁKÓ, VSM elmélet, VSM gyakorlat : •
•
•
•

A1 B-vel22.500.-Ft
A2 18 év,két ével belüli A1-gyel 2 éven belüli sikeres A1 KRESSZ-el 49.000.-Ft
A2 18 év 2 éven belül A1 59.000.-Ft
A2 18 év 2 éven túli A1 45.000.-Ft

ÁKO, VSM Elmélet, VSM gyakorlat AM , A1,A2, A kategora: Átlagos Képzési Óraszám (ÁKO)*
Átlagos Képzési Óraszám (ÁKO)*
Vizsga Sikerességi Mutató (VSM)**
Képzési Költség (KK)***

Az engedélyező hatóság neve, címe telefonszáma
A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával
kapcsolatos feladatokat a Nemzeti Közlekedési Hatóságon belül a Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal Képzési és Vizsgáztatási Főosztálya látja el, országos illetékességgel.

Elérhetőség:
Cím: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45
Postacím: 1389 Budapest 62, Pf. 102.
Telefon: 1/814-1818
Fax: 1/814-1815
E-mail: kepzesivizsgaztatasifoo.smf@nkh.gov.hu
Szakmai felügyeleti szerv:
Csongrád Megyei Kormányhivatal
Szegedi Járási Hivatal
Hatósági Főosztály II.
Útügyi Osztály
6728 Szeged, Kereskedő köz 3-5.

Szeged, 2017 08.08

Tisztelettel:
Tóth Istvánné
iskolavezető

I számú melléklet

KEDVEZMÉNY
2017 09 11.én induló tanfolyamra 12000.-Ft helyett
4500.-Ft a KRESZ tanfolyam

