Autósiskola Zrt.
Régióközpontjaink: 9700 Szombathely, Puskás T. u. 7., 9028 Győr, Jereváni u. 42.
Adószám: 24652780, Cg. 18-10-100703. Bankszámlaszám (Szombathely): 11747006-20230687
__________________________________________________________________________________

TÁJÉKOZTATÓ
VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK

Tisztelt Ügyfelünk!
Örömmel vesszük döntését, hogy járművezetői vizsgára iskolánkban kíván felkészülni.
Kérjük, gondosan tanulmányozza át az alábbi tájékoztatót, amely segíti önt, hogy
megismerhesse a tanfolyamra jelentkezésének és részvételének feltételeit, és többek közt tájékozódhat szolgáltatásaink árairól is.
Köszönjük bizalmát, jó felkészülést, sikeres vizsgákat és balesetmentes közlekedést kívánunk!
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ISKOLÁNK ÜGYFÉLSZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
A cég teljes neve: NeTcar Autósiskola Zrt.
Cégformája: Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cégbírósági bejegyzés száma: 18-10-100703
E-mail címe: info@netcariskola.hu
Honlap: www.netcariskola.hu, www.netcarjogsi.hu
Iskolavezető neve: Nagy István
E-mail címe: nagy.istvan@netcariskola.hu
Telefon/fax: 06-30/3373238
Székhely:

Szombathely, Puskás Tivadar u. 7.

Ügyfélszolgálat:

Szombathely, Puskás Tivadar u. 7.
Telefon/Fax:
94/511-492
Mobil:
30/377-5575

Ügyfélfogadás:
Hétfő:
8.00-16.00
Kedd:
8.00-16.00
Szerda:
8.00-16.00
Csütörtök:
8.00-16.00
Péntek:
8.00-14.00
Elméleti (tantermi) foglalkozások
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés foglalkozások és vizsga
Tanpálya, járműkezelési, rutin vizsga
Forgalmi vizsga: AM, A1, A2, A
Ügyfélszolgálat:

Szombathely, Kőszegi u. 6/A
Mobil:
30/689-0274
Mobil:
30/474-7311

Ügyfélfogadás:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Elméleti (tantermi) foglalkozások

8.00-16.00
8.00-16.00
8.00-16.00
8.00-16.00
8.00-14.00
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KIRENDELTSÉGEINK

 SÁRVÁR, Batthyány u. 9.
Telefon: 06-30-444-7124, 06-30-349-2556
Ügyfélfogadás:
Hétfő:
Kedd:
Csütörtök:
Péntek:
Elméleti (tantermi) foglalkozások
„AM” forgalmi vizsga
Tanpálya, járműkezelési vizsga

08.00-11.00
13.00-17.00
13.00-17.00
08.00-12.00

 KÖRMEND, Rákóczi u. 39.
Telefon: 06-30-634-9737
Ügyfélfogadás:
Hétfő
Kedd – Péntek:

08.00-12.00
13.00-17.00

Elméleti (tantermi) foglalkozások
Tanpálya, járműkezelési vizsga
CELLDÖMÖLK, Széchenyi u. 2.
Telefon: 06-30-444-7073
Ügyfélfogadás:
Hétfő:
Szerda:
Csütörtök:
Elméleti (tantermi) foglalkozások

13.00-17.00
09.00-17.00
08.00-12.00

SZÉKESFEHÉRVÁR, Prohászka út 4.
Ügyfélfogadás:
Hétfő, szerda
Kedd, csütörtök:

08.00-16.00
08.00-12.00

PÁPA, Szent István u. 12.
Telefon: 89/313-099, 20/222-0413
Ügyfélfogadás hétfőtől csütörtökig 8.00 – 16.00
péntek 8.00-14.00

AJKA, Rákóczi u. 6.
Telefon: 06-20/4711352
Ügyfélfogadás:
hétfő, szerda, péntek 9.00-12.00
kedd, csütörtök 13.00-16.00

ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 10-22.
Telefon: 06-20/3551316
Ügyfélfogadás:
hétfő - péntek 13.00-17.00
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Sopron, Erzsébet u. (tel: 99/311-500)
Elméleti (tantermi) foglalkozások
Kapuvár, Kossuth u. 1. (tel: 99/311-500)
Elméleti (tantermi) foglalkozások
Győr, Jereváni u. 42. (tel.: 96/418-959)
Elméleti (tantermi) foglalkozások
Győr, Városház tér 3. (tel.: 96/418-949)
Elméleti (tantermi) foglalkozások
Ügyfélfogadás hétfőtől péntekig 12.00 – 16. oo
Csorna, Szent István tér 2. (96/260-034)
Elméleti (tantermi) foglalkozások
Mosonmagyaróvár, Széchenyi u. 2/a.( tel: 96/211-744)
Elméleti (tantermi) foglalkozások
Tatabánya, Győri u. 27. (34/953-162)
Elméleti (tantermi) foglalkozások
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JÁRMŰVEZETŐI KATEGÓRIÁK:
Segédmotorkerékpár (Moped)
Motorkerékpár
Motorkerékpár
Motorkerékpár (korlátozás nélkül)
Személygépkocsi
Tehergépkocsi
Tehergépkocsi
Autóbusz
Nehéz pótkocsi

AM
A1
A2
A
B
C1
C
D
B+E, C+E

max 50 cm3-ig
max 125 cm3 és 11 kw-ig
max 35 kw vagy 0,2 kw/kg-ig
max 3500 kg-os gépkocsiig
max 7500 kg-os

OKTATÁS
Az elméleti, valamint biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés tantárgyak foglalkozásai hétköznap
08-22 óra között, szombaton, vasárnap 08-16 óra között, külön ütemezés szerint történik. A járművezetés gyakorlati oktatása a tanuló és az oktató külön egyeztetése alapján történik. A tantermi foglalkozásokat igény szerint [a feltételek megléte esetén], iskolánkon kívül, a meghirdetett
központi helyeken, vagy más helységekben, intézményekben.
A magyar vezetői engedély kiadásának feltétele:
Vezetői engedélyt csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek a szokásos tartózkodási helye
Magyarország területén van, valamint nem magyar állampolgár esetében az engedély kiadását
megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott. (tartózkodási engedély)
I. A TANFOLYAMRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI
Tanfolyamra az a jelentkező vehető fel, aki:
- a vezetői engedély feltételéül meghatározott életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb fél évvel
fiatalabb (életkori feltételek: 1. sz. függelékben);
- a 2. számú függelékben részletezett egészségügyi és pályaalkalmassági feltételeknek megfelel;
- nyilatkozik, hogy utánképzési kötelezettség alatt nem áll;
- aki legalább 8 általános iskolai végzettséget igazol
kivétel:
- segédmotoros (AM) kategória esetén elég, ha írni-olvasni tud.
II. TANFOLYAMRA TÖRTÉNŐ FELVÉTEL
Jelentkezéseket az előre meghirdetett időpontokra fogadunk el.
A tanfolyami névsorba felvételt az a jelentkező nyer, aki Képzési szerződést köt és a kitöltött,
aláírt jelentkezési lapot leadja, valamint mellékeli:
- a tanfolyam megnyitásának napjától számított 7 napon belül leadja a tandíj első részletének
befizetéséről szóló igazolást,
- ha van érvényes vezetői engedélye, annak fénymásolatát,
- alapfokú iskolai végzettségét igazoló bizonyítványt bemutatja.
Az érvényes vezetői engedéllyel rendelkezőknek nem kell mellékelni:
- egészségügyi alkalmassági igazolást (ha a vezetői engedélye megfelelő orvosi alkalmasságot
igazol).
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. (hiteles fordítás: Országos
Fordító és Fordításhitelesítő Iroda)
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Ha valamelyik tantárgy hallgatása, illetve vizsgája alól mentesítést kér, a kérelem mellé csatolni
kell a mentesítésre jogosító bizonyítvány fénymásolatát, valamint az eredeti okmányt jelentkezésekor be kell mutatni.
A képzési szerződés aláírásával a tanfolyamra felvett tanuló igazolja, hogy a jelen vállalási
szabályzatot megismerte, annak egy példányát átvette, a benne foglaltakat elfogadja.
A képzési szerződés aláírásával és a Tájékoztató átvételével szerződés jön létre a képzőszerv és a tanuló között a képzés teljes elméleti és gyakorlati oktatásának végrehajtására.
Amennyiben a jelentkező a tanfolyam megkezdése után részvételét visszamondja (azaz a megállapodást felbontja) a befizetett elméleti és biztonsági üzemeltetés tandíjrész foglalónak tekintendő és mint ilyen a képzőszervnél marad.
Amennyiben a jelentkező a megállapodást a képzés egy részének elvégzése után bontja fel (pl. az
elmélet után vagy a vezetés megkezdése után kéri áthelyezését) 10.000 Ft egyszeri adminisztrációs és ügyintézési költséget fizet.
Amennyiben képzésben részt vevő az első forgalmi vizsga után kéri áthelyezését, adminisztrációs költség nem terheli.
Az egyes tanfolyamokra meghirdetett tanfolyamdíj kedvezmények csak akkor érvényesek,
ha a képzés egésze a képzőszervnél történik. Amennyiben a tanuló a kedvezményes képzést
más képzőszervnél kívánja folytatni, a meghirdetett kedvezmény nem illeti meg. A kedvezményes tanfolyamdíjat az áthelyezés előtt köteles a mindenkor érvényes kedvezmény nélküli tanfolyamdíjra kiegészíteni!
Ha a tanuló a képzést más képzőszervnél kívánja folytatni, a fentiek figyelembe vételével az autósiskola ügyfélszolgálati helyein, ügyfélszolgálati időben kiadja a már teljesített oktatásról szóló
igazolást.
III. RÉSZVÉTEL A FOGLALKOZÁSOKON
A járművezető-képzés (elmélet-gyakorlat) tanfolyam keretében történik. Minden hallgató köteles
az előírt foglalkozásokon rész venni.
Elméleti tanfolyam kötelező minimális óraszámai:
Kategória

Tantárgyak

Minimálisan kötelező
óraszám

Közlekedési alapismeretek

10

Járművezetés elmélete

4

Közlekedési alapismeretek

10

Járművezetés elmélete

4

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

4

Közlekedési alapismeretek

1

Járművezetés elmélete

1

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

1

Közlekedési alapismeretek

10

Járművezetés elmélete

4

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

4

M

A1

A1-B

A2

Minimális együttes
óraszám
16

22

3

22

6
A

B

B+E

C

Közlekedési alapismeretek

10

Járművezetés elmélete

4

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

4

Közlekedési alapismeretek

14

Járművezetés elmélete

6

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

2

Közlekedési alapismeretek

5

Járművezetés elmélete

3

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

3

Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás

3

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés

4

Közlekedési alapismeretek

20

Járművezetés elmélete

10

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

14

Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás

10

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés

14

Közlekedési alapismeretek

3

Járművezetés elmélete

3

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

4

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés

6

Közlekedési alapismeretek

8

Járművezetés elmélete

5

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

5

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés

6

C+E

22

28

18

68

16

D

24

A tantárgyak tényleges óraszámait a képző szerv határozza meg az adott tanulói igények alapján úgy,
hogy az egyes tantárgyak minimális óraszámaira és a tantárgyak összes (együttes) óraszámára vonatkozó
előírások is teljesüljenek.

Az elméleti foglalkozási órák 45 percesek, két óra összevonható.
Naponta legfeljebb 4 foglalkozási óra szervezhető. Az egyes tantárgyak kötelező óraszámairól a
hiányzást (külön konzultáción, vagy másik tanfolyam megfelelő témakörein való részvétellel)
pótolni kell.
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés:
Csak minden elméleti tantárgy sikeres vizsgája után kezdhető meg. A foglalkozási órák 50 percesek, két óra összevonható, naponta legfeljebb 4 foglalkozási órában tarthatók. A foglalkozásokról
hiányozni nem lehet, illetve a mulasztást az elmélethez hasonlóan pótolni kell.
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Járművezetés gyakorlata:
A gyakorlati vezetés csak minden elméleti tárgy sikeres vizsgája után kezdhető meg.
A gyakorlati vezetés foglalkozási órái 50 percesek, két óra összevonható. A főoktatásban 2x2 óra
is tartható egy napon, de legalább egy óra szünettel.
A hallgatót a gyakorlati oktató - telefonon, postai úton, vagy személyesen keresi fel és egyezteti
az első vezetés időpontját, helyét, valamint a képzés előre látható ütemezését. A gyakorlati vezetésre a hallgatóval alkalmanként egyeztetett időpontban kerül sor. Amennyiben a hallgató betegsége, halaszthatatlan egyéb elfoglaltsága miatt előre láthatólag nem tud részt venni a vezetési
órán, úgy azt közvetlenül az oktatónak [személyesen vagy telefonon] kell, legkésőbb egy nappal
előtte jeleznie. A késve, vagy egyáltalán be nem jelentett hiányzás esetén az oktató a helyszínen
várakozik a foglalkozási óra kezdetétől számított 30 percig, utána eltávozhat. Ebben az esetben a
tanuló egy óradíjat tartozik megfizetni.
Ha foglalkozáson az oktató a tervezet időpontban nem jelenik meg. [pl. baleset, vagy műszaki
hiba miatt], úgy a tanuló 30 perc várakozás után távozhat. Ebben az esetben tandíjat nem fizet, de
egyéb kártérítésre igényt nem tarthat.
Oktatócsere kérdése:
Amennyiben a hallgató úgy érzi, hogy oktatójával nem alakult ki az a megfelelő jó kapcsolat, ami
az eredményes tanulás feltétele, választhat, kérhet másik oktatót.
A fenti ok miatt az oktató is kezdeményezheti a tanulónak másik oktatóhoz való áthelyezését.
Az oktató köteles segíteni a tanulót ilyen kérésének ügyintézésében. A hallgató ilyen kérésével
közvetlenül is fordulhat az ügyfélszolgálathoz, a kirendeltség-vezetőhöz, vagy az iskolavezetőhöz.
Gyakorlati oktatási útvonal és a váltások helye:
Az útvonal kijelölése az oktató feladata, melyet a vizsgakövetelmények figyelembevételével
személyre szólóan határoz meg.
Az oktatók a tanulóval külön egyeztetett váltási helyeken várják a hallgatókat, illetve fejezik be
az oktatást.
Oktató gépkocsik:
”B” kategóriában: a gépkocsik széles skálája (pl.: FIAT, OPEL, SUZUKI, VW, FORD, SKODA,
RENAULT, PEUGEOT, stb.)
„B+E” kategóriában: RENAULT és pótkocsi
”C” kategóriában: MAN tehergépkocsi
„C+E” kategóriában: MAN tehergépkocsi és pótkocsi
”D” kategóriában: autóbusz
IV. TANFOLYAMDÍJAK
A választott tanfolyam díjait a 4. sz. függeléktáblázat tartalmazza.
A tanfolyamdíjak esedékessége:
A tanfolyami szolgáltatást (elmélet, gyakorlat) csak előzetes díjfizetés ellenében lehet igénybe
venni. Lehetőség van a tandíj részletekben történő befizetésére is.
Ebben az esetben a tandíjtáblázat szerinti első részlet ”Tanfolyamra történő felvétel”-nél foglaltaknak megfelelően esedékes, a további részleteket pedig olyan ütemezéssel kell befizetni, hogy
az igényelt szolgáltatás tandíjfedezete rendelkezésre álljon.
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A tandíj és vizsgadíj befizetésének módjai:
- a Zrt. pénztárába közvetlenül, számla ellenében,
- átutalási postautalvánnyal,
- banki átutalással.
Ezektől eltérő pénzbefizetés /pl. készpénz átadása az oktatónak/ tilos!
A befizetett és igénybe nem vett gyakorlati tandíjelőlegek nem kamatoznak, de bármikor visszaigényelhetők.
A tandíjak emelése vagy csökkentése:
A tandíjak változásánál, az emelés vagy csökkentés mértékéről, az életbelépés napjáról, az ügyfélfogadás helyén kifüggesztett hirdetményben tájékoztatjuk a hallgatókat.
A csoportos foglalkozások (elméleti tanfolyamrész) tandíjrésze a tanfolyam beindulása után nem
változik.
A járművezetés tanulásának legköltségesebb része a gyakorlati vezetés. Mivel az üzemanyagárak
és javítási költségek emelkedésére vagy csökkentésére nem tudunk hatást gyakorolni, ezért a
gyakorlati vezetési órákat napi áron teljesítjük.
Ez azt jelenti, hogy a gyakorlati vezetésnél az indokolt tandíj (óradíj) változás a meghirdetés napjától érvényes. A korábbi díjtétellel befizetett tandíjelőleget az oktatás megkezdéséig kell kiegészíteni az új összegre.
V. A TANULÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI:
Joga van a tanulónak:
- az egyes járműkategóriához tartozó vizsgákat a sikeres közlekedési ismertek elméleti vizsga
időpontjától két éven belül befejezni,
- a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalási feltételeit,
- a képzést megszakítani, a pénzét a meghatározott feltételek mellett visszakérni és a tanfolyam
elvégzett részéről hivatalos igazolást kérni,
- az elméleti tanfolyamon és a biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés gyakorlaton a hiányzások
pótlása érdekében akár több tanfolyamot is igénybe venni,
- oktatót, kocsitípust választani, és azon a gépkocsin vizsgázni, amelyiken tanult,
- a megbeszélt gyakorlati vezetési órákat legalább 24 órával előtte lemondani,
- panaszt tenni, jogos esetekben kártérítést követelni,
- titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától egyaránt a személyiségét érintő kérdésekben,
Kötelessége a tanulónak:
- a tandíjat minden esetben előre befizetni,
- a képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és betartani,
- az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon józan, kipihent állapotban és az oktatási körülményekhez igazodó öltözetben megjelenni,
- az általános emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kultúráltan viselkedni, azokon
aktívan közreműködni,
- a tanfolyami órákra készülni és az oktatói utasításokat követni [különösen fontosa ez a gyakorlati vezetésnél, ahol az oktató a felelős vezető],
- késés esetén az oktatóra legalább 30 percet várni,
- mulasztásait, hiányosságait pótolni,
- a munkavédelmi előírásokat betartani.
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Tanulói észrevételek, bejelentések
Hallgatónak a képzés folyamatával kapcsolatos javaslataikat, észrevételeiket elsősorban az oktatónak jelezzék.
Amennyiben az oktató nem tud megnyugtató megoldást ajánlani, úgy az ügyfélszolgálaton kérjék
problémájuk megoldását, telefonon, írásban, illetve személyesen.
Az ilyen módon sem rendezhető ügyek esetén keressék fel az iskolavezetőt. Amennyiben az iskolavezető nem intézkedet megnyugtatóan, szakmai felügyeleti szervünkhöz fordulhat, címe:
Vas Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi
Osztály
9700 Szombathely, Wesselényi u. 7.
Tel.: 94/518-233
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály Útügyi Osztály
9028 Győr, Tatai u. 3.
Tel.: 96/511-810
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály Útügyi Osztály
2800 Tatabánya, Táncsics Mihály u. 1/d.
Tel.: 34/513-112
Fejér Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály
8000 Székesfehérvár, Sárkeresztúri u. 12.
Tel.: 22/512-887
Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Útügyi Osztály
8200 Veszprém, Kádártai u. 33.
Tel.: 88/567-840
Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi
Osztály
1141 Budapest, Komócsy u. 11-17.
Tel.: 06-1-460-2214
Budapesti Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi
Osztály
1066 Budapest, Teréz krt. 38.
Tel.: 06-1-814-1818
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály
4400 Nyíregyháza, Törzs u. 108.
Tel.: 42/596-166
Zala Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály
8900 Zalaegerszeg, Pintér Máté utca 22.
Telefon: +36 92 549-080, +36 92 549-081, Fax: +36 92 511-861 E
A képzést engedélyező hatóság megnevezése:
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal Képzési és Vizsgáztatási Főosztály
Cím:
Postacím:

1066 Budapest, Teréz krt. 62.
1389 Budapest, Pf. 102.
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V. VIZSGA
Vizsgára jelentkezés feltételei:
Elméleti vizsgára bocsátható, aki:
- a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, és az első vizsgajelentésig az adott tanfolyam
megkezdésétől számított kevesebb, min 9 hónap telt el;
- a vezetési engedély kiadásának feltételéül meghatározott életkort beöltötte, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb.
- az egészségügyi alkalmasság igazolása, (kivéve: „AM” kategória)
Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül nem teszi le sikeresen elméleti vizsgáit, akkor a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét
elméleti vizsgára.
Járműkezelési, rutin, forgalmi, valamint biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsgára csak
az bocsátható, aki:
- az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott,
- a biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés foglalkozásokon igazoltan részt vett, illetve hiányzásait
pótolta;
- a tanfolyam kötelező gyakorlati óraszámait és menettávolságokat igazoltan teljesítette,
- a vezetői engedély kiadásának feltételéül szabott életkort betöltötte,
- forgalmi vizsga csak sikeres járműkezelési illetőleg rutin vizsga után tehető,

Az egyes kategóriákhoz (alkategóriákhoz, kombinált kategóriákhoz) tartozó vizsgákat a sikeres
közlekedési alapismeretek vizsga letételének időpontjától számított két éven belül lehet letenni.
A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes.
Az elméleti vizsga nélkül megszerezhető kategória esetén a vizsgákat a vezetési karton hitelesítésétől számított 12 hónapon belül kell sikeresen teljesíteni.
Ötszöri sikertelen forgalmi vizsga után újbóli vizsgán csak sikeres pályaalkalmassági vizsgálat
után lehet részt venni.
Gyakorlati vezetés alap és pótvizsgára a szakoktatóval egyeztetett időpontban kerül sor. Az
időpontok esetleges megváltozásából eredő károkért felelősséget vállalni nem áll módunkban.
Amit a vizsgáról általában tudni kell!
- A kiírt pontos időben kell megjelenni.
- Valamennyi vizsgán a tanulónak igazolnia kell személyazonosságát (személyi igazolvány, ennek hiányában útlevél, diákigazolvány)
- Akinek más járműkategóriára érvényes vezetői engedélye van, azt be kell mutatni.
- Aki a vizsgán valamely tárgyból nem felelt meg, az legalább három munkanap eltelte után tehet csak újbóli vizsgát.
- Írásbeli vagy a számítógépes elméleti vizsga helyett a közlekedési hatóság engedélye alapján
szóbeli vizsgát tehet az, aki a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszéli, illetőleg érti és
nem áll rendelkezésre vizsgaanyag a vizsgázó állampolgársága szerinti nyelven.
- A vizsgát a vizsgabiztos köteles felfüggeszteni és a közlekedési hatóság hat hónapra eltilthatja
azt aki:
~ személyazonossága tekintetében a vizsgabiztost megtévesztette, vagy megkísérelte,
~ a vizsgán szeszes ital, vagy más hasonlóan ható szer hatása alatt van, vagy egyéként a
jármű biztonságos vezetésére alkalmatlan állapotban van,
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~ a vizsgabiztos döntésének meghozatalában előny adásával vagy ígéretével, fenyegetéssel
befolyásolni törekedett.
- A vizsgát a vizsgabiztos felfüggesztheti és a közlekedési hatóság három hónapra eltilthatja
azt, aki a vizsga rendjét megzavarta.
- Szemüveg, kontaktlencse használata, (ha orvos előírja) a gyakorlati vizsgán kötelező!
Mentesítések:
A 3. sz. függelék részletesen tartalmazza azokat az iskolai végzettségeket, amelyek birtokában
valamely tantárgy hallgatása és vizsgája alól felmentést lehet kérni.
A kérelemhez csatolni kell a végzettséget igazoló eredeti okirat bemutatása mellett, annak fénymásolatát.
Vizsgaigazolás kiadása:
A tanuló a sikeres vizsgája után 2 munkanappal a Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségén átveheti a vizsgaigazolást.
Kiadásának feltétele:
- közúti elsősegélynyújtásból tett sikeres vizsga igazolása.
A közúti elsősegélynyújtás ismeretek megszerzése a járművezető-képzéstől független, megszerzésére a járművezető tanfolyam előtt, közben és után is van lehetőség.
Ha a járművezető tanfolyam megkezdése előtt már rendelkezik az igazolással, kérjük, hogy a
tanfolyamra való jelentkezésekor annak fénymásolatát - bemutatás mellett hozza magával.
Képzőszervünk minden tanulójának biztosítja - a Vöröskereszt Megyei vezetőségével együttműködve - tanfolyami keretek között a közúti elsősegélynyújtás vizsga megszerzésének lehetőségét.
- alapfokú iskolai végzettség igazolás (általános iskolai bizonyítvány bemutatása)
Vezetői engedély kiadása:
A közlekedési igazgatási hatóság (Okmányiroda) a jogszabályban meghatározott feltételek teljesítésének igazolása alapján kiadja, érvényesíti vagy cseréli, illetve megrongálódás, eltűnés esetén
pótolja a vezetői engedélyt.
Általános módszertani útmutató képzéshez
1. Az önálló tanulás ajánlott ütemterve, módszertana:
Az egyéni teljesítőképessége figyelembevételével az elméleti foglalkozások után olvassa el tankönyvben a vonatkozó tananyagrészt és ellenőrizze a tesztkönyvben található kérdésekkel tudását. Az esetleges hiányosságokat jegyezze fel, hogy a következő foglalkozáson az oktatótól segítséget tudjon kérni.
2. A tanuláshoz felhasználható segédagyagok:
- E-TITAN e-learning tananyag
- KRESZ Egyéni gyakorló program számítógépes elméleti vizsgára történő felkészüléshez
(PC);
- Autóvezetők Tankönyve (B kategória);
- Tehergépkocsi-és autóbuszvezetők Tankönyve (C, D, CE kategória);
- Motorosok, segédmotorosok Tankönyve (AM, A1 ,A2 ,A kategória);
- Tesztkönyv járművezetői vizsgához.

Autósiskola Zrt.
Régióközpontjaink: 9700 Szombathely, Puskás T. u. 7., 9028 Győr, Jereváni u. 42.
Adószám: 24652780, Cg. 18-10-100703. Bankszámlaszám (Szombathely): 11747006-20230687
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1.sz. FÜGGELÉK
A vezetői engedély megszerzésének feltételei, a tanfolyamok tantárgyai, minimális óraszáma:
AM
A1
A2
A

--

--

B

--

A1

A1

Elmélet és
Bü
Alapoktatás
Főoktatás és
vizsga
Menettávolság

16

22

3

22

4

6

1

7

11

100

240

24

17

21

21

18

24

--

--

B

C

B

B és C

--

v.
A2 v.
A1
A1
Akorl
Akorl
Tantárgyak minimális óraszámai:
3
-3
-3

22

28

80

20

22

28

6

4

2

10

4

6

4

10

9

6

6

6

6

2

11

9

7

17

7

11

7

17

21

24

9

10

25

30

240

180

120

180

120

240

150

390

580

348

168

192

348

Érvényes B kategóriás vezetői engedéllyel

Megjegyzés

24

24 életév és nem rendelkezik legalább 2 éves A2 vezetői engedéllyel

18

A1 megszerzését követő 2
éven túl

18

A1 megszerzését követő 2
éven belül

18

24

20

24

D

A korl. v. A2 megszerzését
követő 2 éven túl

17

B+E

Akorl. v. A2 megszerzését
követő két éven belül

16

C+E

A1 megszerzését követő 2
éven túl

14

C

A1 megszerzését követő 2
éven belül

Életkori
feltétel
Előírt másik
kategória

B

A2
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„A „C” kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító engedély a 18. életév betöltésétől, a
„D” kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító engedély a 21. életév betöltésétől is kiadható kizárólag az alábbi járművek vonatkozásában:
a) a tűzoltóság által, illetve a közrend fenntartására használt járművek;
b) javítási vagy karbantartási célú közúti vizsgálatoknak alávetett járművek vezetésére.”
Az így megszerzett vezetői engedély kizárólag Magyarország területén jogosít vezetésre.
2. sz. FÜGGELÉK
Orvosi és pályaalkalmassági vizsgálatok
Előzetes orvosi alkalmassági vizsga
I. alkalmassági csoportba kell sorolni azt a közúti járművezetőt:
aki „A1” alkategóriába, „A2” alkategóriába, „A” korlátozott kategóriába, „A” kategóriába,
„B1” alkategóriába, „B” kategóriába, „B+E” kategóriába tartozó járművet vezet, vagy kíván
vezetni;
II. alkalmassági csoportba kell sorolni azt a közúti járművezetőt:
aki „C1”, „C1+E”, „C”, „C+E”, „D1”, „D1+E”, „D”, „D+E” kategóriába tartozó járművet kíván vezetni,
- járművezetői munkakörben bármely gépjárművet,
- megkülönböztető jelzésű közúti gépjárművet,
- közúti közlekedési szolgáltatás keretében közúti gépjárművet kívánnak vezetni.
Előzetes pályaalkalmassági vizsgálaton szerzett alkalmas minősítés szükséges
a) a megkülönböztető jelzést használó gépjármű vezetéséhez,
b) a külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési szolgáltatást végző gépjármű vezetéséhez,
c) a (4) bekezdés b) pontjának ba) és bb) alpontjában meghatározott nemzetközi közúti személyszállítást végző autóbusz vezetéséhez,
d) a (4) bekezdés c) pontjában meghatározott nemzetközi közúti áruszállítást végző tehergépkocsi, vontató, nyerges vontató és járműszerelvény vezetéséhez,
e) a külön jogszabályban meghatározott veszélyes áru szállítását végző gépjármű vezetéséhez,
f) ha azt a gépjárművezető előzetes orvosi vizsgálata során - a külön jogszabályban foglaltak
szerint - elrendelték.
Rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat szükséges:
a) a gépjármű-vezetési gyakorlatból ötödik sikertelen vizsgát követő vizsga letételéhez,
b) a rendőrhatóság, az ügyészség és a bíróság kezdeményezésére,
c) a gépjárművezető előzetes, időszakos vagy soron kívüli vizsgálatát végző orvos, illetőleg
orvosi bizottság megkeresésére,
d) a gépjárművezető munkáltatójának kezdeményezésére,
e) a gépjárművezető kezdeményezésére.
A munkáltató rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatot abban az esetben kezdeményezhet, ha a
gépjárművezető tevékenysége közúti közlekedésbiztonsági szempontból arra alapos indokot
szolgáltat.
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A pályaalkalmassági vizsgálaton megállapított minősítés a következő alkalmassági kategóriákra vonatkozhat:
a) I. alkalmassági kategória: a megkülönböztető jelzést használó gépjármű vezetése,
b) II. alkalmassági kategória:
ba) a közúti közlekedési szolgáltatás keretében személyszállítást végző autóbusz (trolibusz),
személygépkocsi,
bb) a nemzetközi közúti személyszállítást végző autóbusz, amelyben a vezetőülésen kívül legalább 17 állandó ülőhely van,
bc) a veszélyes áru szállítását végző gépjármű
vezetése,
c) III. alkalmassági kategória:
ca) a 7500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó, közúti közlekedési szolgáltatást végző tehergépkocsi, vontató, nyerges vontató és járműszerelvény,
cb) a 7500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó, nemzetközi közúti áruszállítást végző tehergépkocsi, vontató, nyerges vontató és járműszerelvény
vezetése,
d) IV. alkalmassági kategória: az a)-c) pontban nem említett gépjármű vezetése.
Az I. pályaalkalmassági minősítés - az időszakos minősítés határidejének lejártát követően is érvényes a II-IV. pályaalkalmassági kategóriára, a II. pályaalkalmassági minősítés a III-IV. pályaalkalmassági kategóriára, a III. pályaalkalmassági minősítés a IV. pályaalkalmassági kategóriára.
A pályaalkalmassági minősítés - az 1. számú melléklet III. fejezetében foglalt pályaalkalmasságot
korlátozó vagy kizáró okok alapján - 1-5 évig terjedő időtartamra korlátozható, a korlátozás hiányában az érvényesség - a (7) bekezdésben foglalt kivétellel - az alkalmatlanság jogerős megállapításáig áll fenn.
A megkülönböztető jelzést használó gépjármű vezetésére az I. alkalmassági kategóriában megállapított pályaalkalmassági minősítés (időszakos minősítés) legfeljebb öt évig érvényes.
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3. sz. FÜGGELÉK
Mentesítések a „Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek” és a „Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” tan- és vizsgatárgyból
– 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.
– Katonai főiskolán szerzett
 harcjármű üzembentartó 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,
 gépjárműtechnikai,
 gépjárműüzemi,
 mezőgazdasági gépész,
 mezőgazdasági gépjavító,
 építőgépész,
 gépjárművezető és karbantartó.
– Szakmunkás bizonyítvány
 autószerelő,
 anyagmozgatógép-szerelő,
 építőgép szerelő,
 mezőgazdasági gépszerelő,
 gépjárművezető és karbantartó,
 mezőgazdasági gépész,
 fakitermelési gépkezelő,
 állattartó telepi gépész,
 kertészeti gépész,
 növénytermesztő gépész,
 erdőgazdasági gépész,
 mezőgazdasági gépszerelő és gépüzemeltető,
 mezőgazdasági gépjavító és karbantartó.
–

A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében szerzett gépjárműkezelői bizonyítvány.

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.
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–

A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében 1993. január 1-je után tett sikeres vizsga a
„Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás” vizsgatárgyból.

Egyéb mentesítések
Az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzését tanúsító Igazolás bemutatása alóli mentesítések
A Vizsgaigazolás kiadásához az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító – a
Magyar Vöröskereszt által kiállított – igazolás (a továbbiakban: Vöröskeresztes igazolás) megszerzésének kötelezettsége alól mentesülnek a 31/1992.(XII.19.) NM rendelet alapján:
– az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi,
– az állatorvostudományi egyetemen szerzett állatorvosi,
– védőnői,
– dietetikusi,
– mentőtiszti,
– gyógytornász,
– egészségügyi szakoktatói,
– diplomás ápolói oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők,
– közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek,
– egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek;
továbbá minden olyan Vizsgázó, aki
– 1969. július 1-je és 1983. december 31-e között „D” kategóriára vezetői engedélyt, vagy
„TR” kategóriára járművezetői engedélyt szerzett;
– 1984. január 1-je után:
 bármely kategóriára vezetői engedélyt,
 „TR” kategórira járművezetői engedélyt,
 „Mezőgazdasági vontató”, „Segédmotoros kerékpár”, „Lassú jármű” vezetésére jogosító
okmányt szerzett.
Az elsősegélynyújtási ismeretek vizsga díja 6.850 Ft.

Szombathely, 2015. február …..

Nagy István
ügyvezető-igazgató

