TANULÓ TÁJÉKOZTATÓ

1. Képző szerv: Hirják Autósiskola Kft
Címe: 2337 Délegyháza, Vadvirág u. 12.
Telefon: 06203340118
E-mail cím: hirjaksuli@gmail.com
Honlap: www.hirjak.hu
2. Cég formája: Korlátolt Felelősségű Társaság
3. Cégjegyzékszám: Cg.13-09-137187/9, Felnőttképzési nyilvántartási szám:
B/2020/005602
4. Iskolavezető neve: Hirják Tibor Béla
E-mail cím: hirjaktibi@gmail.com
Telefonszám: 06203340118
5. Ügyfélfogadó címe, telefonszáma, ügyfélfogadás időpontja:
2337 Délegyháza, Vadvirág u. 12.
H: 8:00-13:00, K: 17:00-20:00
6. Telephely:
2337 Délegyháza, Vadvirág u. 12.
7. Tanfolyamra való felvétel módja:
Személyesen a tanfolyam indításának a napján és helyszínén vagy az ügyfélfogadási
időben valamint telefonon történő egyeztetés után más helyszínen és időpontban.
8. Előírt egészségi alkalmassági vizsgálatok kategóriánként:
„B”: I. csop. orvosi alkalmassági igazolás
„A”: I. csop. orvosi alkalmassági igazolás
„A1”: I. csop. orvosi alkalmassági igazolás
„A2”: I. csop. orvosi alkalmassági igazolás
A vizsgálat díja: 7000 Ft.
9. A tanfolyamra történő felvétel és vizsgára bocsátás feltételei:
„B” kategória:
Tanfolyamra jelentkezés feltételei:







betöltött 17. életév (az elméleti tanfolyamhoz 16,5 éves kor)
ne legyen eltiltva a járművezetéstől
orvosi alkalmasságot bizonyító igazolás (1.csoportú)
kitöltött felnőttképzési szerződés
az első részlet megfizetése (45000ft)
a személyi igazolvány és a lakcímkártya alapján az adatok rögzítése

Vizsgára bocsátás feltételei:
Elméleti vizsgához szükséges az elméleti tanfolyam elvégzése valamint az, hogy az
első vizsgajelentésig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint
kilenc hónap teljen el. Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét
hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgát, akkor csak a teljes tanfolyam
megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.
Elméleti vizsgát az tehet, aki az egyéb feltételeknek megfelel és 17. életévét betöltötte
vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb. A tanuló a jelentkezési lapon az
aláírásával nyilatkozik az adatai helyességéről valamint az alapfokú iskolai
végzettségének a meglétéről, amit az első elméleti vizsgán hitelt érdemlő módon
igazolnia kell. Következő vizsgára csak ennek pótlása után van lehetőség. A vizsgadíj
befizetése is a vizsgára bocsátás feltétele.
Forgalmi vizsgához sikeres közlekedési alapismeretek vizsga valamint legalább 29
vezetési óra és 580 km szükséges. Sikertelen forgalmi vizsga után a következő
vizsgáig 2 órát kötelező venni. Az 5. sikertelen forgalmi vizsga után a tanulónak
pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt vennie. A vizsgára vezetésre képes állapotban
kell megjelenni és erről a minősítő lapon nyilatkozni kell. Forgalmi vizsgát csak a 17.
életév betöltése és a vizsgadíj befizetése után tehet.

„A1” kategória:
Tanfolyamra jelentkezés feltételei:






betöltött 16. életév (az elméleti tanfolyamhoz 15,5 év)
ne legyen eltiltva a járművezetéstől
orvosi alkalmasságot bizonyító igazolás (1.csoportú)
kitöltött felnőttképzési szerződés
az első részlet megfizetése (45000ft)
(A1B esetén 20000 ft)
 a személyi igazolvány és a lakcímkártya alapján az adatok rögzítése
 A1B esetén érvényes B kategóriás vezetői engedély
Vizsgára bocsátás feltételei:
Elméleti vizsgához szükséges az elméleti tanfolyam elvégzése valamint az, hogy az
első vizsgajelentésig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint
kilenc hónap teljen el. Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét
hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgát, akkor csak a teljes tanfolyam
megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára. Elméleti vizsgát az tehet,
aki az egyéb feltételeknek megfelel és 16. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb
három hónappal fiatalabb. A tanuló a jelentkezési lapon az aláírásával nyilatkozik az
adatai helyességéről valamint az alapfokú iskolai végzettségének a meglétéről, amit az
első elméleti vizsgán hitelt érdemlő módon igazolnia kell. Következő vizsgára csak
ennek pótlása után van lehetőség. A vizsgadíj befizetése is a vizsgára bocsátás
feltétele.

Járműkezelési vizsgához sikeres elméleti vizsga és minimum 6 óra gyakorlati vezetés
szükséges, mely idő tartalmazza a járműkezelési vizsgára történő elméleti felkészítést
is. A vizsgára vezetésre képes állapotban kell megjelenni. A vizsgadíjat be kell fizetni
a vizsgára bocsátás előtt.
Forgalmi vizsgára sikeres járműkezelési vizsga, legalább 10 forgalomban eltöltött
vezetési óra és 240 km szükséges. (A1B esetén sikeres elméleti vizsga és legalább 2
vezetési óra valamint 30 km szükséges.) Az 5. sikertelen forgalmi vizsga után a
tanulónak pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt vennie. A vizsgára vezetésre képes
állapotban kell megjelenni és erről a minősítő lapon nyilatkozni kell.
Forgalmi vizsgát csak a 18. életév betöltése és a vizsgadíj befizetése után tehet.

„A2” kategória:
Tanfolyamra jelentkezés feltételei:







betöltött 18. életév (az elméleti tanfolyamhoz 17,5 év)
ne legyen eltiltva a járművezetéstől
orvosi alkalmasságot bizonyító igazolás (1.csoportú)
kitöltött felnőttképzési szerződés
az első részlet megfizetése (45000ft)
a személyi igazolvány és a lakcímkártya alapján az adatok rögzítése
Vizsgára bocsátás feltételei:
Elméleti vizsgához szükséges az elméleti tanfolyam elvégzése valamint az, hogy az
első vizsgajelentésig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint
kilenc hónap teljen el. Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét
hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgát, akkor csak a teljes tanfolyam
megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára. Elméleti vizsgát az tehet,
aki az egyéb feltételeknek megfelel és 18. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb
három hónappal fiatalabb. A tanuló a jelentkezési lapon az aláírásával nyilatkozik az
adatai helyességéről valamint az alapfokú iskolai végzettségének a meglétéről, amit az
első elméleti vizsgán hitelt érdemlő módon igazolnia kell. Következő vizsgára csak
ennek pótlása után van lehetőség. A vizsgadíj befizetése is a vizsgára bocsátás
feltétele.
Járműkezelési vizsgához sikeres elméleti vizsga és minimum 6 óra gyakorlati vezetés
szükséges, mely idő tartalmazza a járműkezelési vizsgára történő elméleti felkészítést
is. A vizsgára vezetésre képes állapotban kell megjelenni. A vizsgadíjat be kell fizetni
a vizsgára bocsátás előtt.
Forgalmi vizsgára sikeres járműkezelési vizsga, legalább 10 forgalomban eltöltött
vezetési óra és 240 km szükséges. Az 5. sikertelen forgalmi vizsga után a tanulónak
pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt vennie. A vizsgára vezetésre képes állapotban
kell megjelenni és erről a minősítő lapon nyilatkozni kell. Forgalmi vizsgát csak a 18.
életév betöltése és a vizsgadíj befizetése után tehet.

„AM” kategória:
Tanfolyamra jelentkezés feltételei:







betöltött 14. életév (az elméleti tanfolyamhoz 13,5 év)
ne legyen eltiltva a járművezetéstől
írni-olvasni tudás
kitöltött felnőttképzési szerződés
az első részlet megfizetése (45000ft)
a személyi igazolvány és a lakcímkártya alapján az adatok rögzítése
Vizsgára bocsátás feltételei:
Elméleti vizsgához szükséges az elméleti tanfolyam elvégzése valamint az, hogy az
első vizsgajelentésig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint
kilenc hónap teljen el.

Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem
teszi le sikeresen az elméleti vizsgát, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését
követően jelenthető ismét elméleti vizsgára. Elméleti vizsgát az tehet, aki az egyéb
feltételeknek megfelel és 14. életévét betöltötte vagy annál legfeljebb három hónappal
fiatalabb. A tanuló a jelentkezési lapon az aláírásával nyilatkozik az adatai
helyességéről. A vizsgadíj befizetése is a vizsgára bocsátás feltétele.
Járműkezelési vizsgához sikeres elméleti vizsga és minimum 4 óra gyakorlati vezetés
szükséges, mely idő tartalmazza a járműkezelési vizsgára történő elméleti felkészítést
is. A vizsgára vezetésre képes állapotban kell megjelenni. A vizsgadíjat be kell fizetni
a vizsgára bocsátás előtt.
Forgalmi vizsgára sikeres járműkezelési vizsga, legalább 6 forgalomban eltöltött
vezetési óra és 100 km szükséges. Az 5. sikertelen forgalmi vizsga után a tanulónak
Pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt vennie. A vizsgára vezetésre képes állapotban
kell megjelenni, és erről a minősítő lapon nyilatkozni kell. Forgalmi vizsgát csak a 14.
életév betöltése és a vizsgadíj befizetése után tehet.
„A” kategória:
Tanfolyamra jelentkezés feltételei:
 betöltött 24. életév (az elméleti tanfolyamhoz 23,5 év)
 a vezetői engedély legalább 2 éves „A2” kategóriás jogosítvánnyal 20 éves kortól
megszerezhető
 ne legyen eltiltva a járművezetéstől
 orvosi alkalmasságot bizonyító igazolás (1.csoportú)
 kitöltött felnőttképzési szerződés
 az első részlet megfizetése (45000ft)
 a személyi igazolvány és a lakcímkártya alapján az adatok rögzítése

Vizsgára bocsátás feltételei:
Elméleti vizsgához szükséges az elméleti tanfolyam elvégzése valamint az, hogy az
első vizsgajelentésig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint
kilenc hónap teljen el. Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét
hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgát, akkor csak a teljes tanfolyam
megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára. Elméleti vizsgát az tehet,
aki az egyéb feltételeknek megfelel és 24. életévét betöltötte vagy annál legfeljebb
három hónappal fiatalabb. A tanuló a jelentkezési lapon az aláírásával nyilatkozik az
adatai helyességéről. A vizsgadíj befizetése is a vizsgára bocsátás feltétele.
Járműkezelési vizsgához sikeres elméleti vizsga és minimum 10 óra gyakorlati
vezetés szükséges, mely idő tartalmazza a járműkezelési vizsgára történő elméleti
felkészítést is. A vizsgára vezetésre képes állapotban kell megjelenni. A vizsgadíjat be
kell fizetni a vizsgára bocsátás előtt.
Forgalmi vizsgára sikeres járműkezelési vizsga, legalább 16 forgalomban eltöltött
vezetési óra és 390 km szükséges. Az 5. sikertelen forgalmi vizsga után a tanulónak
Pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt vennie. A vizsgára vezetésre képes állapotban
kell megjelenni, és erről a minősítő lapon nyilatkozni kell. Forgalmi vizsgát csak a 14.
életév betöltése és a vizsgadíj befizetése után tehet.

-

-

A 8 általános iskolai osztály elvégzésének hitelt érdemlő módon történő igazolása
az alábbi módokon lehetséges:
a személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett
doktori címmel
az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti-, vagy közjegyző, vagy a
kiállító által hitelesített példányával, külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az
eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az
oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési
hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), valamint
a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan – hatáskörrel rendelkező –
magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági
bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál
nemrégebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói
jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél
legalább alapfokú végzettséget igazol vagy annak meglétét előfeltételezi.
A VEZETŐI ENGEDÉLY KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI:
A sikeres forgalmi vizsgát követően a vizsgaközpont elektronikusan igazolja az összes
vizsga letételét. A lakhely szerinti illetékes okmányirodát szükséges felkeresni, ahol a
Közúti Elsősegély vizsga igazolása után kiállítják a vezetői engedélyt. Közúti
Elsősegély tanfolyamot a Magyar Vöröskereszt tart. (címe: 2311 Szigetszentmiklós,
Gyári út 7.)
A tanuló kérésére az iskola megszervezi az Közúti Elsősegély tanfolyamot az elméleti
oktatás helyén.

Mentességet ad: Orvostudományi Egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi,
gyógyszerészeti, az Állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi, védőnői,
dietetikus, mentőtiszti, gyógytornász, egészségügyi szakoktató, diplomás ápolói
oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők, közegészségügyi felügyelői, főiskolai szakon
végzettek, illetve minden olyan vizsgázó, aki 1984. január 1-e és 1992. december 31-e
között bármely járműkategóriában vezetői engedély, valamint segédmotoros
kerékpárra vagy lassú járműre járművezetői igazolványt szerzett.
10. A tanfolyam tantárgyai, tanórák száma, időtartama:
Az elméleti órák 45 percesek. Két tanóra után 10 perc szünetet kell tartani. A vezetési
gyakorlatot a sikeres elméleti vizsga után lehet megkezdeni. A gyakorlati órák 50
percesek. A gyakorlati oktatást felsőfokú szakirányú képesítéssel rendelkező oktatók
végzik.
„B” kategória
AZ ELMÉLETI TANFOLYAM TANTÁRGYAI ÉS MINIMÁLIS ÓRASZÁMAI:
 Közlekedési alapismeretek
 Járművezetés elmélete
 Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

20 óra
6 óra
2 óra
28 óra

E-learning oktatás esetén: maximum 75 óra/180 nap
A GYAKORLATI VEZETÉS MINIMÁLIS ÓRASZÁMAI:
 Alapoktatás
 Főoktatás
o Városi vezetés
o Éjszakai vezetés
o Országúti vezetés
Vizsgaidő

9 óra
20 óra
14 óra
2 óra
4 óra
60 perc

„AM” kategória
AZ ELMÉLETI TANFOLYAM TANTÁRGYAI ÉS MINIMÁLIS ÓRASZÁMAI:
 Közlekedési alapismeretek
 Járművezetés elmélete
 Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
E-learning oktatás esetén: maximum 75 óra/180 nap

12 óra
4 óra
- óra
16 óra

A GYAKORLATI VEZETÉS MINIMÁLIS ÓRASZÁMAI:
 Alapoktatás
 Főoktatás
o Városi vezetés
o Éjszakai vezetés
o Országúti vezetés
 Vizsgaidő

4 óra
6 óra
6 óra
- óra
- óra
15 perc + 30 perc (Járműkezelési + forgalmi vizsga)

„A1” kategória
AZ ELMÉLETI TANFOLYAM TANTÁRGYAI ÉS MINIMÁLIS ÓRASZÁMAI:
 Közlekedési ismeretek
 Járművezetés elmélete
 Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

14 óra (A1B esetén 1 óra)
4 óra (A1B esetén 1 óra)
4 óra (A1B esetén 1 óra)
22 óra (A1B esetén 3 óra)

E-learning oktatás esetén: maximum 75 óra/180 nap
A GYAKORLATI VEZETÉS MINIMÁLIS ÓRASZÁMAI:
 Alapoktatás
 Főoktatás
o Városi vezetés
o Éjszakai vezetés
o Országúti vezetés
 Vizsgaidő

6 óra (A1B esetén 1 óra)
10 óra (A1B esetén 1 óra)
8 óra (A1B esetén 1 óra)
- óra (A1B esetén - óra)
2 óra (A1B esetén - óra)
20 perc + 50 perc (járműkezelési + forgalmi vizsga)
(A1B esetén 50 perc forgalmi vizsga)

„A2” kategória
AZ ELMÉLETI TANFOLYAM TANTÁRGYAI ÉS MINIMÁLIS ÓRASZÁMAI:
 Közlekedési ismeretek
 Járművezetés elmélete
 Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

14 óra
4 óra
4 óra
22 óra

E-learning oktatás esetén: maximum 75 óra/180 nap
A GYAKORLATI VEZETÉS MINIMÁLIS ÓRASZÁMAI:
 Alapoktatás
 Főoktatás
o Városi vezetés
o Éjszakai vezetés
o Országúti vezetés
 Vizsgaidő

6 óra
10 óra
8 óra
- óra
2 óra
20 perc + 50 perc (járműkezelési + forgalmi vizsga)

„A” kategória
Előképzettség nélkül:
AZ ELMÉLETI TANFOLYAM TANTÁRGYAI ÉS MINIMÁLIS ÓRASZÁMAI:
 Közlekedési ismeretek
 Járművezetés elmélete
 Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

14 óra
4 óra
4 óra
22 óra

E-learning oktatás esetén: maximum 75 óra/180 nap
A GYAKORLATI VEZETÉS MINIMÁLIS ÓRASZÁMAI:
 Alapoktatás
 Főoktatás
o Városi vezetés
o Éjszakai vezetés
o Országúti vezetés
 Vizsgaidő

10 óra
16 óra
11 óra
- óra
5 óra
20 perc + 50 perc (járműkezelési + forgalmi vizsga)

„A korlátozott” vagy „A2” kategória megszerzését követő 2 éven belül:
A GYAKORLATI VEZETÉS MINIMÁLIS ÓRASZÁMAI:
 Alapoktatás
 Főoktatás
o Városi vezetés
o Éjszakai vezetés
o Országúti vezetés
 Vizsgaidő

4 óra
8 óra
4 óra
- óra
4 óra
20 perc + 50 perc (járműkezelési + forgalmi vizsga)

„A korlátozott” vagy „A2” kategória megszerzését követő 2 éven túl:
AZ ELMÉLETI TANFOLYAM TANTÁRGYAI ÉS MINIMÁLIS ÓRASZÁMAI:
 Közlekedési ismeretek
 Járművezetés elmélete
 Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

1 óra
1 óra
1 óra
3 óra

E-learning oktatás esetén: maximum 75 óra/180 nap
A GYAKORLATI VEZETÉS MINIMÁLIS ÓRASZÁMAI:
 Alapoktatás
 Főoktatás
o Városi vezetés
o Éjszakai vezetés
o Országúti vezetés
Vizsgaidő

2 óra
6 óra
4 óra
- óra
2 óra
20 perc + 50 perc (járműkezelési + forgalmi vizsga)

11. Választható járművek a gyakorlati képzésben:
„B” kategória:
Opel Astra, Dacia Logan, Renault Captur, Renault Megane, Alfa Romeo Giulietta, Fiat
Punto, Hyundai i.30, Hyundai i.20, Mazda 3, Suzuki Splash és Toyota Auris
személygépkocsikon történik.
„A” kategóriák:
„A1 és A1B”: Yamaha YBR 125, „A”: Yamaha Fazer 600, „A2”: Suzuki GS500, „AM”:
Malaguti XTM
Tanuló által biztosított jármű esetén meg kell felelni a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 5.
sz. mellékletének 1. pontja szerinti feltételeknek (oktatásba bevont járművekre vonatkozó
előírások).
12. A hiányzás pótlásának módja:
Tantermi képzés esetén az esetleges hiányzásokat pótolni kell, melynek díja 1000 ft/óra.
Az online tanfolyam pótlása 9000 ft/12 óra. A gyakorlati órát 24 órával hamarabb lehet
lemondani költségmentesen, ellenkező esetben a meg nem jelent foglalkozás
felszámolásra kerül.
13. A tandíj összege és befizetésének módja:
„B” kategória:
 Elméleti képzés (tantermi)
 Elméleti képzés (online)
 Gyakorlati képzés
 Pótóra

40000 Ft
49000 Ft
7600 Ft/óra, 8400 Ft/óra (automata váltó),
8600 Ft/óra (átvett tanuló)
30 óra felett 7600 Ft/óra

Vizsgadíjak:
 Elméleti vizsgadíj:
 Forgalmi vizsgadíj:

4 600 Ft
11 000 Ft

Az első részlet tantermi képzés esetén 44600 Ft, amely tartalmazza az elméleti tanfolyam
és a kresz vizsga díját. A befizetés készpénzben történik a tanfolyamra jelentkezéskor, a
tanuló készpénzfizetési nyugtát kap a tandíjról. Online képzés választásakor az első részlet
53600 Ft, ami tartalmazza a program 180 nap/75 óra hozzáférését és a kresz vizsga díját.
A gyakorlati órákat 10 órás egységben kell rendezni a gyakorlati oktatónál, vagyis
3x76000 Ft a minimálisan kötelező befizetés (automata esetén 3x84000 Ft). A forgalmi
vizsgadíjat, 11000 Ft-ot szintén a gyakorlati oktatónak kell eljuttatni, amit az autósiskola a
vizsgaközpontban befizet.
Az elsősegély tanfolyam díja 10000 Ft, amit még a képzés megkezdése előtt kell rendezni.
A vizsgadíj 12000 Ft, amit a tanuló csekken fizet be a Magyar Vöröskereszt részére és
visz magával a vizsgára.

Az orvosi alkalmassági díja 7000 Ft. Iskolánk a tantermi képzés esetén biztosít orvosi
vizsgálatot a tanfolyam helyszínén.
Tansegédletek díja:
Tankönyv:
2500 Ft
Gyakorló CD:
5000 Ft
Online vizsgafelkészítő: 9000 Ft (90 nap/12 óra)
„AM” kategória:





Elméleti képzés (tantermi)
Elméleti képzés (online)
Gyakorlati képzés
Pótóra

40000 Ft
49000 Ft
7600 Ft/óra
30 óra felett 7600 Ft/óra

Vizsgadíjak:
 Elméleti vizsgadíj:
 Járműkezelési vizsgadíj:
 Forgalmi vizsgadíj:

4600 Ft
3600 Ft
3600 Ft

Az első részlet tantermi képzés esetén 44600 Ft, amely tartalmazza az elméleti tanfolyam
és a kresz vizsga díját. A befizetés készpénzben történik a tanfolyamra jelentkezéskor, a
tanuló készpénzfizetési nyugtát kap a tandíjról. Online képzés választásakor az első részlet
53600 Ft, ami tartalmazza a program 180 nap/75 óra hozzáférését és a kresz vizsga díját.
A gyakorlati órákat egyben kell rendezni a gyakorlati oktatónál, vagyis 83600 Ft-ot. A
járműkezelési és forgalmi vizsgadíjat, 2x3600 Ft-ot szintén a gyakorlati oktatónak kell
eljuttatni, amit az autósiskola a vizsgaközpontban befizet.
Az elsősegély tanfolyam díja 10000 Ft, amit még a képzés megkezdése előtt kell rendezni.
A vizsgadíj 12000 Ft, amit a tanuló csekken fizet be a Magyar Vöröskereszt részére és
visz magával a vizsgára.
Tansegédletek díja:
Tankönyv:
2500 Ft
Gyakorló CD:
5000 Ft
Online vizsgafelkészítő (90 nap/12 óra): 9000 Ft
„A” kategória:





Elméleti képzés (tantermi)
Elméleti képzés (online)
Gyakorlati képzés
Pótóra

40000 Ft
49000 Ft
7600 Ft/óra
27 óra felett 7600 Ft/óra

Vizsgadíjak:
 Elméleti vizsgadíj:
 Járműkezelési vizsgadíj:
 Forgalmi vizsgadíj:

4600 Ft
4700 Ft
11000 Ft

Az első részlet tantermi képzés esetén 44600 Ft, amely tartalmazza az elméleti tanfolyam
és a kresz vizsga díját. A befizetés készpénzben történik a tanfolyamra jelentkezéskor, a
tanuló készpénzfizetési nyugtát kap a tandíjról. Online képzés választásakor az első részlet
53600 Ft, ami tartalmazza a program 180 nap/75 óra hozzáférését és a kresz vizsga díját.
A gyakorlati órákat két részletben kell rendezni a gyakorlati oktatónál, vagyis 2x102600
Ft-ot. A járműkezelési és forgalmi vizsgadíjat, 4700 és 11000 Ft-ot szintén a gyakorlati
oktatónak kell eljuttatni, amit az autósiskola a vizsgaközpontban befizet.
Az elsősegély tanfolyam díja 10000 Ft, amit még a képzés megkezdése előtt kell rendezni.
A vizsgadíj 12000 Ft, amit a tanuló csekken fizet be a Magyar Vöröskereszt részére és
visz magával a vizsgára.
Tansegédletek díja:
Tankönyv:
2500 Ft
Gyakorló CD:
5000 Ft
Online vizsgafelkészítő (90 nap/12 óra): 9000 Ft
„A1” kategória:





Elméleti képzés (tantermi)
Elméleti képzés (online)
Gyakorlati képzés
Pótóra

40000 Ft (A1B esetén 15000 Ft)
49000 Ft (A1B esetén 15000 Ft)
7600 Ft/óra
17 óra felett 7600 Ft/óra

Vizsgadíjak:
 Elméleti vizsgadíj:
 Járműkezelési vizsgadíj:
 Forgalmi vizsgadíj:

4600 Ft
4700 Ft (A1B esetén nincs)
11000 Ft

Az első részlet tantermi képzés esetén 44600 Ft (A1B esetén 19600 Ft), amely tartalmazza
az elméleti tanfolyam és a kresz vizsga díját. A befizetés készpénzben történik a
tanfolyamra jelentkezéskor, a tanuló készpénzfizetési nyugtát kap a tandíjról. Online
képzés választásakor az első részlet 53600 Ft (A1B esetén 19600 Ft), ami tartalmazza a
program 180 nap/75 óra hozzáférését és a kresz vizsga díját. A gyakorlati órákat két
részletben kell rendezni a gyakorlati oktatónál, vagyis 2x64600 Ft-ot. (A1B esetén egy
összegben 22800 Ft-ot.) A járműkezelési és forgalmi vizsgadíjat, 4700 és 11000 Ft-ot
szintén a gyakorlati oktatónak kell eljuttatni, amit az autósiskola a vizsgaközpontban
befizet.
Az elsősegély tanfolyam díja 10000 Ft, amit még a képzés megkezdése előtt kell rendezni.
A vizsgadíj 12000 Ft, amit a tanuló csekken fizet be a Magyar Vöröskereszt részére és
visz magával a vizsgára.

Tansegédletek díja:
Tankönyv:
2500 Ft
Gyakorló CD:
5000 Ft
Online vizsgafelkészítő (90 nap/12 óra): 9000 Ft
„A2” kategória:





Elméleti képzés (tantermi)
Elméleti képzés (online)
Gyakorlati képzés
Pótóra

40000 Ft
49000 Ft
7600 Ft/óra
17 óra felett 7600 Ft/óra

Vizsgadíjak:
 Elméleti vizsgadíj:
 Járműkezelési vizsgadíj:
 Forgalmi vizsgadíj:

4600 Ft
4700 Ft
11000 Ft

Az első részlet tantermi képzés esetén 44600 Ft, amely tartalmazza az elméleti tanfolyam
és a kresz vizsga díját. A befizetés készpénzben történik a tanfolyamra jelentkezéskor, a
tanuló készpénzfizetési nyugtát kap a tandíjról. Online képzés választásakor az első részlet
53600 Ft, ami tartalmazza a program 180 nap/75 óra hozzáférését és a kresz vizsga díját.
A gyakorlati órákat két részletben kell rendezni a gyakorlati oktatónál, vagyis 2x64600 Ftot. A járműkezelési és forgalmi vizsgadíjat, 4700 és 11000 Ft-ot szintén a gyakorlati
oktatónak kell eljuttatni, amit az autósiskola a vizsgaközpontban befizet.
Az elsősegély tanfolyam díja 10000 Ft, amit még a képzés megkezdése előtt kell rendezni.
A vizsgadíj 12000 Ft, amit a tanuló csekken fizet be a Magyar Vöröskereszt részére és
visz magával a vizsgára.
Tansegédletek díja:
Tankönyv:
2500 Ft
Gyakorló CD:
5000 Ft
Online vizsgafelkészítő (90 nap/12 óra): 9000 Ft
„A” kategória, „A korlátozott” vagy „A2” kategória megszerzését követő 2 éven
belül:
 Gyakorlati képzés
 Pótóra

7600 Ft/óra
13 óra felett

Vizsgadíjak:
 Járműkezelési vizsgadíj:
 Forgalmi vizsgadíj:

4700 Ft
11000 Ft

7600 Ft/óra

A gyakorlati órákat egyben kell rendezni a gyakorlati oktatónál, vagyis 98800 Ft-ot. A
járműkezelési és forgalmi vizsgadíjat, 4700 és 11000 Ft-ot szintén a gyakorlati oktatónak
kell eljuttatni, amit az autósiskola a vizsgaközpontban befizet.
„A” kategória, „A korlátozott” vagy „A2” kategória megszerzését követő 2 éven túl:





Elméleti képzés (tantermi)
Elméleti képzés (online)
Gyakorlati képzés
Pótóra

20000 Ft
25000 Ft
7600 Ft/óra
9 óra felett
7600 Ft/óra

Vizsgadíjak:
 Elméleti vizsgadíj:
 Járműkezelési vizsgadíj:
 Forgalmi vizsgadíj:

4600 Ft
4700 Ft
11000 Ft

Az első részlet tantermi képzés esetén 24600 Ft, amely tartalmazza az elméleti tanfolyam
és a kresz vizsga díját. A befizetés készpénzben történik a tanfolyamra jelentkezéskor, a
tanuló készpénzfizetési nyugtát kap a tandíjról. Online képzés választásakor az első részlet
29600 Ft, ami tartalmazza a program 180 nap/75 óra hozzáférését és a kresz vizsga díját.
A gyakorlati órákat egyben kell rendezni a gyakorlati oktatónál, vagyis 68400 Ft-ot. A
járműkezelési és forgalmi vizsgadíjat, 4700 és 11000 Ft-ot szintén a gyakorlati oktatónak
kell eljuttatni, amit az autósiskola a vizsgaközpontban befizet.
Tansegédletek díja:
Tankönyv:
2500 Ft
Gyakorló CD:
5000 Ft
Online vizsgafelkészítő (90 nap/12 óra): 9000 Ft
14. Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei:
Mentesül az elméleti tanfolyam és vizsga alól az, aki „A2” alkategóriás vizsgához – két
évnél nem régebben szerzett – „A1” alkategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és két
éven belül „A1” alkategóriára sikeres elméleti vizsgát tett. „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.
A mozgáskorlátozott, vagy siket tanulót a képzés elméleti tantárgyainak tantermi
foglalkozásain való részvétel alól - kérésére - az iskolavezető mentesíti. A mentesített
tanulók felkészítésében a képző szerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint
működik közre.
A közlekedési hatóságtól kapott engedély alapján az írásbeli, vagy a számítógépes
elméleti vizsga helyett:
a) a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélő, értő külföldi állampolgár,
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 által 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 vizsgát
tehet.
15. A tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja, a
tanuló áthelyezés következményei:
Ha a tanuló másik képző szervnél kívánja folytatni tanulmányait az iskola 3 munkanapon
belül kiadja részére a képzési igazolást 2 példányban, 1 példányt megőriz. Ennek a
kezelési költsége 10000 Ft. Erre az igazolásra kell feltüntetni az áthelyezés kiadásának
napjáig lehallgatott és levezetett órák pontos száma. A nyomtatvány kiadásakor a felek
elszámolnak a befizetésekkel és a teljesítésekkel. Ezt követően a hallgató a
nyomtatvánnyal elmegy a befogadó képzőszervhez, ahol az iskola vezetője intézkedik az
áthelyezési eljárás elindításáról. Ezt követően már csak a befogadó iskolával kell
kapcsolatot tartani a képzés folytatása érdekében. A tanuló áthelyezés közigazgatási
eljárás keretében történik.
16. Az oktatási helyszínek címe:
2330 Dunaharaszti, Táncsics u. 2.
2344 Dömsöd, Széchenyi u. 9.
2340 Kiskunlacháza, Kinizsi u. 1.
17. A pótórák igénylésének módja, díja:
A pótórákat a tanuló a szakoktatójától tudja igényelni, melynek a díja megegyezik az
alapóra díjával.
18. Az engedélyező hatóság megnevezése, címe és telefonszáma:
Innovációs és Technológiai Minisztérium
1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45. T: +36-1-8141819
Felügyeletet ellátó szervezet megnevezése és elérhetősége:
KAVK. Felügyeleti és Módszertani Igazgatóság
1119 Budapest, Petzvál József u. 39. T: +36-1-3713030
19. A vizsgázó jogai és kötelességei:
A tanuló köteles az elméleti tanfolyamon részt venni, a hiányzást pótolnia kell. A
hiányzást az iskolavezetővel egyeztetett helyszínen és időben, az elmulasztott tanórák
témakörével megegyező foglalkozáson kell pótolni. Köteles az oktatás díjrészletét
befizetni. A hallgatónak a sikeres elméleti vizsgától számított 2 éven belül az összes
vizsgát abszolválnia kell. Sikeretlen elméleti vizsga esetén a vizsgát meg kell ismételni.

Időpontot az iskolavezetővel lehet egyeztetni vagy a vizsgaközpontban tud kérni
(Szigetszentmiklós, Csepeli út 180/6hrsz.). Ugyanitt fizetendő a pótvizsgadíj is.
A sikeres elméleti vizsgát követően a gyakorlati oktatás oktató választás alapján történik.
A kollégák az elméleti tanfolyamon bemutatkoznak valamint az iskola honlapján is
megtalálhatóak. A tanuló a képzés során oktatót és gépkocsit is cserélhet az
iskolavezetővel egyeztetve. A gyakorlati vezetés időpontja az oktató és a tanuló közös
megállapodásával, általában telefonos egyeztetés útján jön létre.
Lemondani vagy megváltoztatni csak az oktatónál, a vezetés megkezdése előtt legkésőbb
24 órával lehet. Amennyiben a tanuló a 24 órás kötelezettségének nem tesz eleget, az
iskola a tanórákat hiányzásnak tekinti. Hiányzás esetén az adott időre befizetett óradíj
elveszik, a még be nem fizetett óradíjat pedig köteles utólag befizetni (pl. ha a tanuló az
első gyakorlati óráján hiányzik).
A tanuló köteles az előre egyeztetett időpontban gyakorlati oktatásra megjelenni. A
vezetési gyakorlat tantárgy oktatása akkor minősül a közúti közlekedés szabályairól szóló
rendelet szerinti oktatásnak, ha a vezetési kartont a szakoktató kitöltötte és a tanuló az
egyes gyakorlati órák megkezdésekor és befejezésekor – a gyakorlati foglalkozás kezdete
és befejezése pontos idejének feljegyzése mellett – saját kezűleg aláírta. Az előre
megbeszélt helyen és időben mind az oktató, mind a tanuló köteles egyaránt 20 percet
várakozni az előre nem látható késések miatt. A gyakorlati tandíjak a szerződéskötés
időpontjában érvényesek. A tanulónak mindig az aktuális óradíjat kell megfizetnie. Az
autósiskola az árváltoztatás jogát fenntartja!
Amennyiben az orvosi vizsgálat korlátozást ír elő (szemüveg vagy kontaktlencse), a
tanuló köteles mind a vezetés, mind a vizsgák során tartalék szemüveget vagy
kontaktlencsét magával hoznia. Amennyiben szemüveg vagy kontaktlencse hiány miatt a
vizsga nem tartható meg, az anyagi felelősség a tanulót terheli.
Az oktatójárművet az iskola biztosítja a tanuló számára. Amennyiben már rendelkezik
érvényes vezetői engedéllyel vagy vizsgaigazolással, a vizsgák alkalmával azt köteles a
vizsgabiztosnak bemutatni. Az ötödik sikertelen forgalmi vizsga esetén a tanulónak PAV
vizsgálaton kell részt vennie.
20. Vizsgadíjak és azok megfizetésének módja:
A vizsgadíjakat az aktuális vizsgák előtt kell befizetni a Vizsgaközpontban
(Szigetszentmiklós, Csepeli út 180/6. Hrsz.) A gyakorlati vizsgák ideje – a díjfizetés
szempontjából – tanórának minősül.
„B” kategória:
Kresz:
4600 Ft.
Forgalom: 11000 Ft.
Összesen: 15600 Ft.
„AM”, „A2”, „A”, „A1”, „A1B” (nincs járműkezelési vizsga) kategória:
Kresz:
4600 Ft.
Járműkezelés:
4700 Ft.
Forgalom:
11000 Ft.
Összesen:
20300 Ft.

21. Vezetői engedély kiadásával kapcsolatos információk:
A sikeres forgalmi vizsgáról a közlekedési hatóság vizsgaigazolást állít ki, amelyet a
sikeres vizsgát követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes
közlekedési igazgatási hatóság részére.
A tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások
(elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésének igazolása, orvosi alkalmassági igazolás)
birtokában kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál (okmányiroda)
a vezetői engedély kiállítását. A már meglevő vezetői engedélyét kategóriabővítésre vigye
magával.
Külföldi állampolgárok esetén a vezetői engedély megszerzésének feltétele az érvényes
tartózkodási engedély (legalább 6 hónap), vagy bejelentett állandó magyarországi lakcím.
A gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetén az
alapfokú iskolai végzettség meglétét hitelt érdemlő módon igazolni kell az alábbiak
valamelyikével:
- személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori
címmel, - az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti-, vagy közjegyző, vagy a
kiállító által hitelesített példányával, külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az
eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az
oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság
által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), valamint
- a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan - hatáskörrel rendelkező - magyar
hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal,
hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon
felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja,
hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy
annak meglétét előfeltételezi.
KÖSZÖNJÜK,
HOGY
A
HIRJÁK
AUTÓSISKOLÁT
VÁLASZTOTTA!
EREDMÉNYES FELKÉSZÜLÉST ÉS SIKERES VIZSGÁKAT KÍVÁNUNK!

Délegyháza, 2022. 01. 07.

Hirják Tibor Béla
Iskolavezető

