
Tisztelt Hölgyem, Uram! 

 

Tájékoztatom Önt a „STOP” Autós - Motoros Iskola díjszabásáról és vállalási 

feltételeiről: 

 

„C” kategória (személygépkocsi, kisteherautó) 

 

 Az autóbusz és a trolibusz kivételével, a 3500 kg megengedett legnagyobb 

össztömeget meghaladó gépkocsi, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű 

pótkocsiból álló járműszerelvény 

 

1. Képzőszerv megnevezése:   STOP - Kovács Szolgáltató Kft. 

Címe:      2030 Érd, Budai út 20. 

E-mail:     stopkovacs@gmail.com 

Tel.:       06 23/361-570, 06 20/9411-456 

Honlap:     www.stopkovacs.hu,  

2. Cégforma:      Korlátolt Felelősségű Társaság 

3. Cégbírósági bejegyzés száma:   13-09-089451 

Képzési engedély száma:    KE/ST/82/A/482/3/2013 

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/004231 

4. Iskolavezető:     Kovács István (ig. sz.: 10771 ) 

       stopkovacs@gmail.com 

       06 20 9411 455 

5. Ügyfélfogadás helyszíne:   Érd, Korall-Ház I. ( 2030 Érd,  

Budai út 20. )  

          06 23 361 570 

hétfőtől-csütörtökig  09:00-17:00 

pénteken   09:00-17:00 

6. Telephely:     Érd, Korall-Ház I. ( 2030 Érd,  

Budai út 20. ) 

         06 23 361 570 

 

7. A beiskolázás feltételei/módja 

 

Azok a személyek vehetők fel tanfolyamra, akik a jogszabályban előírt 

feltételeknek      ( min.8 osztályos általános iskolai végzettséget igazoló 

dokumentum, jelentkezéskor betöltött min. 17,5 életév, II-es csoportú orvosi 

alkalmasság, érvényes “B” kategóriás vezetői engedély ) megfelelnek. 

A tanuló, KRESZ vizsgára a 18. életév betöltése előtt 3 hónappal jelenthető.  

A képző szerv a tanfolyamra nem iskolázhat be olyan tanulót, akiről a jelentkezés 

időpontjában – az általa vizsgálható okmányok és a tanuló nyilatkozata alapján – 

megállapítható, hogy a vizsgára bocsátásra vagy a vezetői engedély kiadására  

vonatkozó feltételeknek nem felel meg. 

 

 

 

http://www.stopkovacs.hu/
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 személyes megjelenés 

 18 éven aluliak esetén a törvényes képviselő jelenléte is szükséges 

( szerződés aláírása ) 

 kitöltött jelentkezési lap 

 személyazonosságot igazoló okmány(ok) 

 érvényes, bejelentett magyar lakcím 

 orvosi alkalmassági (eü. 2. csoport ) 

 előzőleg már megszerzett érvényes vezetői engedély ( “B”)fénymásolata 

  

8. Egészségi alkalmassági és PÁV viszgálat  

 

A jelentkezéshez érvényes 2.. csoportú orvosi alkalmassági vélemény szükséges   

( háziorvos, üzemorvos állítja ki). 

Ha az előzőleg megszerzett vezetői engedély ún. 102-es kóddal van ellátva, akkor 

az igazolja az alkalmasságot 

 

Munkavállaláshoz PÁV III alkalmassági vizsga és GKI ( árufuvarozói ) 

szaktanfolyam szükséges. 

 

9. A tanfolyamra történő felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei 

 

Azok a személyek vehetők fel tanfolyamra, akik a jogszabályban előírt 

feltételeknek      ( min.8 osztályos általános iskolai végzettséget igazoló 

dokumentum, jelentkezéskor betöltött min. 17,5 életév, II-es csoportú orvosi 

alkalmasság, érvényes “B” kategóriás vezetői engedély ) megfelelnek. 

A tanuló, KRESZ vizsgára a 18. életév betöltése előtt 3 hónappal jelenthető.  

A képző szerv a tanfolyamra nem iskolázhat be olyan tanulót, akiről a 

jelentkezés időpontjában – az általa vizsgálható okmányok és a tanuló 

nyilatkozata alapján – 

megállapítható, hogy a vizsgára bocsátásra vagy a vezetői engedély kiadására  

vonatkozó feltételeknek nem felel meg. 

 

 személyes megjelenés 

 18 éven aluliak esetén a törvényes képviselő jelenléte is szükséges 

( szerződés aláírása ) 

 kitöltött jelentkezési lap 

 személyazonosságot igazoló okmány(ok) 

 érvényes, bejelentett magyar lakcím 

 orvosi alkalmassági (eü. 2. csoport ) 

 előzőleg már megszerzett érvényes “B” kategóriás vezetői engedély 

fénymásolata 

 

 

 

 



Az elméleti vizsgára bocsátás feltételei: 

 

 Az e-learning rendszerű képzések elektronikus, digitális úton közvetítik a 

tartalmakat, amelyekhez egy internet eléréssel rendelkező számítógép 

segítségével lehet hozzáférni. 

 Az E-learning akkreditált tananyagot az E-Educatio Információtechnológiai 

Zrt. forgalmazza. A hatósági képzés hozzáférésének időtartama: 180 nap és 

75 óra, mely igény esetén meghosszabbítható. ( www.etitan.hu ) 

 Az e-learning rendszerű képzések során a tanuló önállóan, ellenőrzötten, 

szabályozottan a saját időbeosztása és képességei szerint haladhat előre a 

tanulási folyamatban, oly módon, hogy a képzés ideje alatt folyamatos, 

teljes körű és objektív visszacsatolást kap a megszerzett tudásról és annak 

színvonaláról. 

 Az e-learning képzésen felül a Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetési 

ismeretek tananyag: 16 óra  

 E-learning esetén az elméleti képzés ütemezése a Képzésben Résztvevő 

előrehaladásától függ..  

 A vizsgákat a Vizsgaközpont szervezi a képző szerv közreműködésével 

 

Feltételek: 

 Az elméleti képzés sikeres elvégzéséről szóló tanfolyam igazolás 

 érvényes „B” kategóriás vezetői engedély 

 megfelelő egészségügyi-, és pályaalkalmasság 

 alapfokú, 8 osztályt igazoló iskolai végzettség 

 az előírt életkornál ( 18 év ) legfeljebb 3 hónappal fiatalabb életkor 

 a külön jogszabályban meghatározott módon az igazgatási szolgáltatási 

díjat  képzőszerv útján vagy közvetlenül történő megfizetése 

 

 A vizsgára jelentéssel a képző szerv kötelezettséget vállal arra, hogy a 

tanuló elméleti képzése a vizsgáig hiánytalanul megtörtént, egyben igazolja, 

hogy a vizsgázó a vizsgára bocsátás feltételeinek megfelel 

 A vizsga helyéről és időpontjáról a vizsgázókat a képző szerv értesíti. Az 

értesítésnek tartalmaznia kell, hogy a vizsgára a meglévő érvényes vezetői 

engedélyt, személyazonosságát igazoló okmányait, valamint az alapfokú 

iskolai végzettséget igazoló bizonyítványát eredetiben magával kell vinnie. 

 Amennyiben a tanuló a KRESZ tanfolyam kezdetétől ( beiratkozás napja) 

számított 9 hónapon belül legalább egyszer nem történik vizsgaesemény, 

illetve 12 hónapon belül nem tesz sikeres kresz vizsgát, csak a teljes 

tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét vizsgára 

 A sikeres elméleti vizsga két évig érvényes 

 A vizsgára kiírt időpontban meg nem jelenő, vagy az engedélyezettnél 

többet késő vizsgázó újabb vizsgadíj befizetése nélkül csak az esetben tehet 

újabb vizsgát, ha távolmaradását legkésőbb a vizsgát megelőző 5. napon a 

Vizsgaközpontnak személyesen vagy írásban jelzi 

 Amennyiben a vizsgázó önhibáján kívül elmulasztja a számára előzetesen 

http://www.etitan.hu/


kiírt vizsgaidőpontot, postai úton, írásban kérelmet terjeszthet elő a 

Vizsgaközpont elé. 

A kérelemben elő kell adni azon körülményeket, amelyek az önhiba hiányát 

valószínűsítik, továbbá csatolni kell az alátámasztásul szolgáló 

bizonyítékokat ( pl. orvosi igazolás ). A kérelmet az elmulasztott vizsga 

napjától számított 8 naptári napon belül kell előterjeszteni. A határidő 

jogvesztő. 

 Az elmulasztott vizsga díja nem igényelhető vissza 

 Az elméleti vizsga írásbeli, szóbeli, vagy számítógépes elméleti vizsga 

lehet. Az egyes vizsgatárgyak típusát a vonatkozó jogszabályok alapján a 

közlekedési hatóság határozza meg. 

 Az iskolavezető a képzés megkezdése előtt mentesíti az egyes tantárgyak 

foglalkozásain való részvétel alól azt a tanulót, aki a tantárgynak megfelelő 

szakirányú képesítéssel rendelkezik. 

 A mozgáskorlátozott, a siket és a magyar nyelvet nem beszélő tanulót a 

képzés elméleti tantárgyainak foglalkozásain való részvétel alól – kérésre – 

az iskolavezető mentesíti. A mentesített tanulók felkészítéséban a képző 

szerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre. 

 

A vizsgaközponttól kapott engedély alapján az írásbeli, vagy a számítógépes 

elméleti vizsga alól felmentést kaphat: 

 

 a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélő, értő (a továbbiakban: 

magyar nyelvet nem beszélő) külföldi állampolgár, amennyiben nem áll 

rendelkezésre vizsgaanyag a vizsgázó állampolgársága szerinti hivatalos 

nyelven, tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet, 

 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, 

 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. 

 

Elméleti vizsga helyszíne: 

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. 

2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 180/6. (hrsz.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



A gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei: 

 

 a jogszabályban a vezetői engedély kiadásának feltételéül előírt 

életkort betöltötte 

 az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott 

 a jogszabályban meghatározott kötelező óraszámot ( 29 óra ) és 

menettávolságot ( 348 km ) igazoltan teljesítette 

 az első forgalmi vizsgára jelentéssel a képző szerv kötelezettséget 

vállal arra, hogy a vizsgázó részére a vizsga napjáig biztosítja a 

kötelezően előírt és feladatonként meghatározott tanórák és 

menettávolság levezetését – kivéve a tanfolyammentes vizsga esetét. 

 a külön jogszabályban meghatározott módon az igazgatási 

szolgáltatási díjat  képzőszerv útján vagy közvetlenül megfizette 

 A vizsga helyéről és időpontjáról a vizsgázókat a képző 

szerv/szakoktató értesíti. A szóbeli értesítésnek tartalmaznia kell, 

hogy a vizsgára a meglévő vezetői engedélyt, valamint érvényes 

személyes okmányait magával kell vinnie. 

 

 A vizsgákat a Vizsgaközpont szervezi a képző szerv közreműködésével  

 A vizsgára kiírt időpontban meg nem jelenő, vagy az engedélyezettnél 

többet késő vizsgázó újabb vizsgadíj befizetése nélkül csak az esetben 

tehet újabb vizsgát, ha távolmaradását legkésőbb a vizsgát megelőző 5. 

napon a Vizsgaközpontnak személyesen vagy írásban jelzi 

 Amennyiben a vizsgázó önhibáján kívül elmulasztja a számára 

előzetesen kiírt vizsgaidőpontot, postai úton, írásban kérelmet terjeszthet 

elő a Vizsgaközpont elé. 

A kérelemben elő kell adni azon körülményeket, amelyek az önhiba 

hiányát valószínűsítik, továbbá csatolni kell az alátámasztásul szolgáló 

bizonyítékokat ( pl. orvosi igazolás ). A kérelmet az elmulasztott vizsga 

napjától számított 8 naptári napon belül kell előterjeszteni. A határidő 

jogvesztő. 

 Az elmulasztott vizsga díja nem igényelhető vissza 

 

 5 sikertelen forgalmi vizsga esetén PÁV ( pályaalkalmassági ) vizsga szükséges 

A rendkívüli pályaalkamassági vizsgálathoz a gépjármű vezetési gyakorlatból tett 

öt sikeretelen vizsga számításánál a két éven belüli,  azonos kategóriában tett 

forgalmi vizsgákat kell figyelembe venni. Amennyiben a tanuló a rendkívüli 

pályaalkalmassági vizsgálaton „járművezetésre pszichológiailag alkalmas” 

minősítést szerez, a továbbiakban a járművezetői vizsgákkal kapcsolatban 

rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatra nem kötelezhető. 

 

Elsősegélynyújtási ismeretek megszerzése 

 

A kategória előfeltétele az érvényes “B” kategóriás jogosítvány, így a tanuló azzal 

igazolja közúti elsősegély-nyújtó vizsga meglétét. 

 



 Az alapfokú iskolai végzettség igazolásának módja 
 

 Alapfokú iskolai végzettség: a közoktatásról szóló törvény szerinti alapfokú 

iskolai végzettség, vagy a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről 

szóló törvény szerint azzal azonos végzettségi szintnek megfelelő külföldön 

szerzett iskolai végzettség 

 A tanuló az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napján a 

24/2005 GKM. rendelet szerint igazolja a közlekedési hatóság részére. Ha a 

tanuló alapfokú iskolai végzettségét nem igazolta, annak teljesítéséig a 

következő vizsgára nem bocsátható, illetve részére vizsgaigazolás nem állítható 

ki 

 a gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga 

esetében az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon 

nyilatkozni kell 

 külföldi bizonyítvány és oklevél esetén olyan - hatáskörrel rendelkező - magyar 

hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági 

bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál 

nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói 

jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy 

oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét 

előfeltételezi. 

 

10.  A tanfolyam tanárgyai 

 

I. Elméleti oktatás:  E-learning ( távoktatás ) formájában – 180 nap és 75 

óra hozzáférési idő. 

Az e-learning képzésen túlmenően a járművezetői tanfolyam tárgyai és 

óraszámai: - biztonsági ellenőrzés és üzemeltetési ismeretek 16 óra , 4 x 

4 óra/1 tanóra ideje 50 perc 

 

II. Gyakorlati oktatás: 

minimum 29 óra (50perc/óra) és 348 km 

                Alapoktatás (járműkezelés)  6 óra 

     Főoktatás :  városi vezetés:  15 óra 

       országúti vezetés:  4 óra  

       hegyvidéki vezetés:  2 óra 

       éjszakai vezetés:  2 óra 

Vizsga:  rutin     

   Bizt.ell.üz. 

   Forgalom  

 

 

 

 

 

     



11.  Választható járművek 

 

 A gyakorlati képzés egy MAN típusú teherautóaval történik. 

A vezetési gyakorlat tantárgy alapoktatási és főoktatási része valamennyi elméleti 

tárgyból tett sikeres vizsga után kezdhető meg.  

A vezetési gyakorlatot szakoktatói felügyelet mellett kell elvégezni. A gyakorlásra 

a felügyelet által érvényesített, a tanuló nevére kiállított vezetési karton jogosít. 

A gyakoralti oktatáshoz a járművet az autósiskola biztosítja. 

 

12. Hiányzás pótlása ( kizárólag tantermi oktatás esetén) 

 

A tanuló számára a képzési rész elvégzése akkor igazolható, ha az egyes tantárgyak 

tanteremben történő elméleti oktatására vonatkozó kötelező óraszám legfeljebb 

10%-ánál kevesebbet hiányzott. A 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. Hiányzás pótlására a következő induló elméleti tanfolyamon is van 

lehetőség. A pótlás nem jár díjfizetéssel. 

 

13. Díjak: 

 

 Elméleti tandíj (e-learning  képzés 90nap/60 óra):       54.000 Ft 

 Gyakorlati tandíj ( 30 óra )  300.000 Ft 

 Gyakorlati pótóra:    10.000 Ft 

 ( oktatóval egyeztetve igényelhető ) 

 Elméleti vizsgadíj: KRESZ           4.600 Ft 

     Műszak           4.600 Ft

     Munkavédelem          4.600 Ft 

 Gyakorlati vizsgadíj:  Rutin            3.500 Ft 

     Bizt.ell.üz.           4.400 Ft 

     Forgalom         11.000 Ft 

 Összesen:                    386.700 Ft  

 

 Egyéb díjak:  

 

 Orvosi alkalmassági vélemény        7.500 Ft 

 

A kötelező óraszámon felüli, az oktatóval egyeztetett pótórák díja megegyezik az 

alapóra díjával ( 10.000 Ft ), melyet az ügyfélfogadó helyiségben kell fizetni. 

A képzési költség, valamint az annak alapját képező díjtételek beszedésére és 

számla kiállítására kizárólag a képző szerv jogosult. 

A képzésben közreműködő szakoktató a tanulótól díj vagy ellenszolgáltatás 

átvételére nem jogosult. A képző szervnek számla ellenében megfizetett képzési 

költség minden képzéssel kapcsolatos díjat tartalmaz. 

 

 



A befizetések módja:  

 

 - készpénzben/utalással 

 - elméleti tandíj + vizsgadíj: a tanfolyam indulásakor/jelentkezéskor 

 - gyakorlati tandíj + vizsgadíj: a vezetés során számla ellenében (részletfizetés) 

- A vizsgadíjakat a Vizsgabizottságon készpénzben kell befizetni (ezt a tanuló 

szóbeli kérésére az autósiskola végzi  

 - kamatmentes részletfizetésre is van mód 

- Az autósiskola az árváltozás jogát fenntartja. A megváltozott árakat hivatalos 

honlapján és írásos tájékoztatóiban is feltünteti. 

 - A megkezdett, de be nem fejezett elméleti tanfolyam díját nem áll módunkban 

visszatéríteni. 

 

 

14. Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítések 

. 

 A mozgáskorlátozott, a siket és a magyar nyelvet nem beszélő tanulót a képzés 

elméleti tantárgyainak foglalkozásain való részvétel alól – kérésre – az 

iskolavezető mentesíti. A mentesített tanulók felkészítéséban a képző szerv a 

tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre. 

 A vizsgakötelezettség alóli mentesítés kezdeményezése, a felmentés alapjául 

szolgáló - az iskolavezető által hitelesített - okirat fénymásolatának a 

jelentkezési laphoz való csatolásával történik. A vizsgakötelezettség alóli 

mentesítést a kérelemre a vizsgaközpont engedélyezi.  

 

 Mentesítések a „szerkezeti és üzemeltetési ismeretek” és a „biztonsági 

ellenőrzés és üzemeltetés” tan-és vizsgatárgyakból: 

 - Bármely egyetemen, főiskolán szerzett  

 = gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöki vagy üzemmérnöki oklevél; = 

gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöktanári oklevél; = gépész-, autógépész-, 

közlekedés üzemmérnöki műszaki tanári oklevél; = szakirányú műszaki oktatói 

oklevél.  

 - A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki 

Főiskolai Karon és a jogelőd Katonai Főiskolán szerzett  

 = harcjármű üzemben tartó szakos oklevél; = katonai gépjármű üzemeltető 

szakos oklevél; = gépjármű technikus tiszti képesítés; = harcjármű üzemeltetői 

üzemmérnök.  

 - „Műszaki ismeretek” szakos szakoktatói oklevél (vagy ezzel egyenértékű 

képesítés).  

 -  Technikusi oklevél (szakközépiskolai érettségi)  

 = közúti járműgépész; = közlekedésgépész; = gépjármű-technikai; = 

gépjárműüzemi; = mezőgazdasági gépész; = mezőgazdasági gépjavító; = 

építőgépész; = gépjárművezető és -karbantartó.  

 - Szakképesítés - szakmunkás bizonyítvány  

 = autószerelő; = anyagmozgatógép-szerelő; = építőgép-szerelő; = 

mezőgazdasági gépszerelő; = gépjárművezető és -karbantartó; = mezőgazdasági 



gépész; = fakitermelési gépkezelő; = állattartó telepi gépész; = kertészeti 

gépész; = növénytermesztő gépész; = erdőgazdasági gépész; = mezőgazdasági 

gépszerelő és gépüzemeltető; = mezőgazdasági gépjavító és karbantartó.  

 - A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében szerzett gépjárműkezelői 

bizonyítvány.  

 

 A „Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” vizsgatárgy alóli további 

mentesítések  

 A „Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” vizsgakötelezettség alól mentesül a 

11. § (3) bekezdés c) pontja értelmében, aki meglévő „Lassú jármű” vezetői 

igazolványa alapján mezőgazdasági vontató vezetésére „T” kategóriás vizsgát 

kíván tenni.  

 

Mentesítések a „Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás” tan- és vizsgatárgyból  

 - Munkavédelmi szakképzés keretében szerzett szakképesítés  

 = munkavédelmi szakmérnöki oklevél; = munkavédelmi üzemmérnöki oklevél; 

= felsőfokú munkavédelmi szakképesítő egyetemi tagozaton szerzett oklevél; = 

munkavédelmi technikusi oklevél; = középfokú munkavédelmi szakképesítő 

oklevél.  

 - A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében 1993. január 1-je után tett 

sikeres vizsga a „Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás” vizsgatárgyból 

 

15. A tanuló áthelyezés menete 

 

 A képzési igazolás kitöltésének és használatának célja az, hogy a tanuló által 

elvégzett képzésről hiteles tájékoztatást nyújtson különösen, ha a tanuló  képzését 

másik képző szervnél kívánja folytatni 

A tanuló kezdeményezésére, az elbocsátó képző szerv által biztosított  

nyomtatványt kell kitölteni 3 példányban, a hiteles adatok beírásával. Az igazolást 

– a tanulói nyilatkozat és a befogadó képző szerv adatai 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.  

Az igazolás abban az esetben tekinthető kiállítottnak, amennyiben az elbocsátó 

képzőszerv kiállította, és aláírásra került az iskolavezető illetve a tanuló által is. 

Abban az esetben, ha a kérvényező kiskorú, a kérelmet a szülőnek (a törvényes 

képviselőnek) is alá kell írnia.  

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 vizsgaközpont régiónak, amely 

intézkedik a szükséges nyilvántartások módosításáról, továbbításáról.  

A tanuló áthelyezéséhez szükséges képzési igazolást a tanuló kérésére 3 

munkanapon belül az iskolavezető köteles kiállítani, a kiállítás megtagadásával a 

tanuló másik képző szervhez történő áthelyezését megakadályozni nem lehet.  

 A tanuló a fel nem használt díjakat kamatmentesen visszakapja. 

A szerződésbontás mindkét fél részéről írásban történik.  



16.  Oktatási helyszínek: 

 

 Elméleti konzultáció helyszíne: Korall-Ház I.  

    2030 Érd, Budai út 20. 

 Elméleti vizsga helyszíne:  KAV Közlekedési Alkalmassági  és 

   Vizsgaközpont Nonprofit Kft. 

    2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 180/6.  

   Gyakorlati oktatás:  XIX. Budapest, Hoffher A. u. 109. 

 Gyakorlati vizsga:  2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 180/6. 

 

17.  Pótóra: 

 

A kötelező óraszámon felüli, az oktatóval egyeztetett pótórák díja megegyezik az 

alapóra díjával ( 10.000 Ft ). 

  

18.  Engedélyező hatóság 

Innovációs és Technológia Minisztérium 

Budapest VIII., Vajdahunyad u. 45. 

Tel.: 06-1/8141818 

Felügyeleti szerv: 

 

Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. 

Budapest XIII., Polgár u. 8-10. 

Tel.: 06-1/5100101 

 

19.  A vizsgázó jogai és kötelezettségei 

 

A tanulónak joga van a befizetett tandíjnak megfelelő szolgáltatásban és szakszerú 

oktatásban részesülni. Joga van oktató, gépjármű választására, valamint kérésre 

oktatót/képzőszervet váltani. A szerződésbontás mindkét fél részéről írásban 

történik. A képzési igazolást az iskolától való távozás esetén a tanuló három 

munkanapon belül két példányban átveheti. A képzési igazolás tartalmazza a tanuló 

elméleti és gyakorlati előzményeit.A fel nem használt tandíjat a tanuló 

kamatmentesen visszaigényelheti. A tanuló joga továbbá, a befizetett tandíjakról 

számlát kérni. 

 

A képző szerv jogai és kötelezettségei 

 

 Az autósiskolának joga van a mindenkori piaci viszonyokhoz igazítani a tandíjat. 

A megváltozott árakat hivatalos honlapján, illetve írásbeli tájékoztatójában 

közzétenni. Tandíjbefizetés elmaradása esetén a tanuló képzését szüneteltetni.  

Vezetésre alkalmatlan állapotban való megjelenés esetén a képző szervnek joga 

van az oktatás, vizsga megtagadására. A képző szerv kötelessége a jelentkezőt 

szóban is tájékoztatni a vállalási feltételekről. 

Az autósiskola a tanulók adatait bizalmasan kezeli, harmadik fél részére nem 

adhatja ki.  



 

20.  Vizsgadíjak és befizetésük módja 

 

 

A vizsgadíjakat a Vizsgabizottságon készpénzben kell befizetni (ezt a tanuló 

szóbeli kérésére az autósiskola végzi  

 

 Elméleti vizsgadíj  KRESZ  4.600 Ft 

     Műszak  4.600 Ft 

     Munkavédelem 4.600 Ft 

 Gyakorlati vizsgadíj:         Rutin   3.500 Ft 

Bizt.ell.üz.  4.400 Ft 

Forgalom          11.000 Ft 

 Összesen:              32.700 Ft          

 

A pótvizsgdíjak megegyeznek az alap vizsgadíjak összegével. 

 

21.  A vezetői engedély kiadásának feltétele, a vizgaigazolás kiállítása: 

 

 A sikeres vizsgáról a vizsgaközpont vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres 

vizsgát követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes 

közlekedési igazgatási hatóság részére. 

Az alábbi okmányok szükségesek: személyazonosságot igazoló okmány, , 

egészségügyi feltételeknek megfelelő orvosi alkalmassági ( eü. 2. csop.)és az 

előzőleg megszerzett, érvényes vezetői engedély. A tanuló az érvényes vezetői 

engedéllyel igazolja az elsősegély-tanfolyam meglétét. 

Amennyiben a vezetői engedélyt nem kívánja kiváltani, és tanulmányait „CE” 

kategóriában folytatja, a Vizsgaközpontnak jeleznie kell a papír alapú 

vizsgaigazolás kiadására való igényét. 

 

„C” kategóriában vezetői engedély 18 éves életkortól kiadható, azonban ezen 

gépjármű vezetésére 21 éves életkorig kizárólag Magyarország területén jogosít 

vezetésre. 

Nem magyar állampolgárnak bejelentett állandó magyar lakcímmel, vagy 

tartózkodási engedéllyel ( legalább fél eves időtartam ) kell rendelkeznie.  

 

Az első jogosítvány kiállítása illetékmentes, további vezetői engedélyek illetéke: 

4000 Ft. 

 

 

Érvényes: 2023.01.01-től 

 

 

 

Kovács István 

iskolavezető 


