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VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK
Örömmel üdvözöljük Önt abból az alkalomból, hogy a STOP –BT. Autós Motoros Iskolát
választotta vezetői engedélyének megszerzése érdekében.
Azért, hogy Ön minél tájékozottabb legyen a tanfolyam elvégzésének feltételeiről és módjáról, az
alábbiakban ismertetjük iskolánk Vállalkozási feltételeit.
Iskolánk teljes körű képzést folytat /elmélet és gyakorlat / az alábbi kategóriákban:
„B” „AM” „A1” „A2” „A” „B-vel- A1” kategóriákban.
Tanfolyamra való felvétel módja és a vizsgára bocsátás feltételei:
Járművezető képző tanfolyamra való jelentkezés az ügyfélfogadó irodáinkban
(Szeged, Budapesti krt. 4/A., Szeged, Londoni krt. 10. alatt) történik.
A tanfolyamra jelentkező itt kapja meg a jelentkezéshez és a vizsgára bocsájtáshoz szükséges
tudnivalókról a részletes tájékoztatást, valamint a jelentkezési nyomtatványokat a szerződést,
továbbá egy írásos tájékoztatást.
A képzőszerv a jelentkezéskor ellenőrzi, hogy a jelentkező megfelel-e a hatályos
rendeleteknek, jogszabályokba foglaltaknak.
Megfelelés esetén a tanuló a személyigazolványa alapján kitölti a jelentkezési lapot, legkésőbb
az elméleti vizsgára jelentés előtt, valamint a BT -vel szerződést köt.
A 24/2005/IV.21./ GKM. Rendelet 5 §-a értelmében a járművezetői-képzést tanfolyam
keretében kell végezni.179/2011(IX.02.)kormányrendelet Közúti járművezetők és a
vizsgáztatásának általános szabályairól, valamint 326/2011/12.28./Kormány Rendelet a Közúti
Közlekedési Igazgatási Feladatokról, a közlekedési okmányok kiadásáról.
A képzési engedélyben foglalt összes kategóriában teljes körű elméleti és gyakorlati
szolgáltatást végzünk.
A jelentkezéskor szükséges érvényes okmányok:
 személyi igazolvány vagy útlevél
 lakcímkártya
 jogosítvány, ha már a tanulónak van érvényes kategóriája
 A háziorvos vagy üzemorvos által kiállított 1.csoportú EGÉSZSÉGI ALKALMASSÁGI
IGAZOLÁS, ezt Autósiskolánknál árkedvezménnyel végezheti el.
Az első KRESZ vizsgára szükséges érvényes okmányok:
 személyi igazolvány vagy útlevél
 lakcímkártya
 jogosítvány, ha már a tanulónak van érvényes kategóriája
 8 általános iskolai végzettséget igazoló dokumentum eredeti példányát (KAV Közlekedési
Alkalmassági És Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság-nak) kell a
tanulónak személyesen bemutatni.
 Ha a tanuló hallgatói jogviszony igazolást hoz (a Kresz vizsgától visszaszámítva 3
hónapnál régebbi nem lehet), annak is szükséges az eredeti példánya.
Magyarországon kiállított bizonyítványok, oklevelek esetén:
A nyolcadik évfolyam sikeres elvégzéséről kiállított bizonyítvány - iskolatípustól függetlenülalapfokú iskolai végzettséget tanúsít,
KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság-nak
kell bemutatni
Nem Magyarországon kiállított bizonyítványok, oklevelek esetén:
Az iskolai végzettség igazolásáról szóló okmány eredeti, vagy közjegyző, vagy a kiállító által
hitelesített példányával, külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és
annak hiteles fordításával ,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 igazoló
vagy annak meglétét előfeltételezi.
Életkor:

 "AM"-kategóriánál 14.életév, azonban az elméleti és "JK" vizsgát korhatár előtt is leteheti a








tanuló. (maximum 3 hónappal korábban)
"A1"- kategóriánál elméleti vizsga 15 év 9 hó gyakorlati vizsgát tehet 16év.
"A2"- kategóriánál elméleti vizsga 17 év 9 hó gyakorlati vizsgát tehet 18 év.
"A"- kategóriánál elméleti vizsga 23 év 9 hó gyakorlati vizsgát tehet 24 év.
"A"-kategóriánál 2-év "A2"- el vagy "Ak”- val elméleti vizsga 19 év 9 hó gyakorlati vizsgát
tehet 20 év.
"A”-kategóriánál 2-év „AK”–val elméleti vizsga 23 év 9 hó gyakorlati vizsgát tehet 24 év.
"B"- kategóriánál elméleti vizsga 16 év 9 hó gyakorlati vizsgát tehet 17 év.
"B"- vel A1- kategória elméleti vizsga 17 év gyakorlati vizsgát tehet 17-év után.

Elméleti vizsgára az bocsájtható, aki az előírt életkornál legfeljebb 3 hónapnál fiatalabb, (Kivétel
"B"- vel "A1") a tanfolyam elméleti részét elvégezte, megfelel a külön jogszabályban
meghatározott egészségi alkalmasságáról szóló feltételeknek, a jelentkezési lapon nyilatkozik az
alapfokú iskolai végzettségről és az autósiskolának befizette a „K“ vizsgadíjat. Gyakorlati
vizsgára az bocsájtható, aki az előírt életkort betöltötte és sikeres "K" vizsgát tett.
"M" -kategória (moped) 14 éves kor betöltése előtt max. 3- hónappal.
18.-életév alatt szülői hozzájárulás szükséges a tanfolyamra való jelentkezéshez és a
tanfolyam végzéséhez.
A jogosítvány megszerzéséhez a járművezetési tanfolyam sikeres vizsgáin kívül, szükséges a
Vöröskeresztes Szervezetnél elsősegélynyújtásból sikeres vizsgát tenni,
Külön jogszabály alapján mentesülnek:
 orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi,
 állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi, védőnői,
 dietetikusi,
 mentőtiszti,
 egészségügyi szakoktató,
 diplomás ápolói,
 oklevéllel (képesítéssel) rendelkező, valamint
 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"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 amennyiben nem
rendelkezik a felmentéshez szükséges végzettséggel. Amennyiben vizsgát kell a tanulónak tennie
és igényli a vizsga előtti tanfolyam végzését, úgy az Autósiskola elintézi a tanfolyami részvételt
és a vizsgára jelentést.
Amennyiben a tanuló rendelkezik már vezetői engedéllyel, úgy elsősegélynyújtó vizsgát
nem kell tennie,/ kivétel aki 1984. év előtt vizsgázott, és nem tudja bemutatni a Vöröskereszt
által kiállított igazolást./

A mentesítési kérelmek elbírálásakor a szakma megnevezését és a szakképesítés szakmai
tartalmát kell meghatározónak tekinteni. Amennyiben a mentesítés érdekében az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzését tanúsító igazolás alátámasztására külföldön, illetve nem magyar
nyelven kiállított iratot nyújtanak be, azt hiteles magyar fordítással és a Magyar Vöröskereszt
által kiállított megfelelőségi nyilatkozattal is el kell látni.
Az elsősegélynyújtási vizsgára történő jelentkezés: iskolánkon keresztül online tanfolyam, díja:
12.000Ft
Szervezet: Csongrád - Csanád Megyei Vöröskereszt
Vizsga helye: Szeged Plaza, Kossuth Lajos sgt. 119.
Vizsgadíj: 12.100Ft
A KAV Közlekedési Alkalmassági És Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2019.január 14. napjától nem kéri be a vizsgázóktól és nem ellenőrzi az elsősegélynyújtási
ismeretek elsajátítását tanúsító igazolásokat. Csongrád - Csanád megyében a
kormányablakokban kérik az ügyfelektől a vöröskeresztes igazolást, vagy a mentesség igazolását.
A vizsgaközpont a sikeres vizsgát követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbítja a
vizsgaigazolást az illetékes közlekedési igazgatási hatóság felé.

Tanfolyami díjaink:
Elmélet: tantermi tanfolyam

A1

Járműkezelés vez.
Városi vez.
Országúti vez.
Járműkészenléti díj
Forg. vizs. vez. óra

Kötelező alapórák:
28 óra
6 óra
8 óra
2 óra
1 óra
1 óra

Gyakorlati vezetés ( 1 óra = 50 perc)
kötelező km : 240

Össz.: 119.000 Ft

Elmélet: tantermi tanfolyam

A2

Járműkezelés vez.
Városi vez.
Országúti vez.
Járműkészenléti díj
Forg. vizs. vez. óra

28 óra
6 óra
8 óra
2 óra
1 óra
1 óra

Gyakorlati vezetés ( 1 óra = 50 perc)
kötelező km : 240

Gyakorlati vezetés ( 1 óra = 50 perc)
kötelező km : 30

50.000 Ft helyett 20.000 Ft
33.000 Ft
44.000 Ft
11.000 Ft
5.500 Ft
5.500 Ft
Össz.: 119.000 Ft

Elmélet: online tanfolyam

A1 érv. B kat. eng.

50.000 Ft helyett 20.000 Ft
33.000 Ft
44.000 Ft
11.000 Ft
5.500 Ft
5.500 Ft

Járműkezelés vez.
Városi vez.
Országúti vez.
Járműkészenléti díj
Forg. vizs. vez. óra

3 óra
1 óra
1 óra
1 óra

30.000 Ft helyett 16.600 Ft
6.000 Ft
6.000 Ft
6.000 Ft
Össz.: 34.600 Ft

Elmélet: -

A2 sikeres elméleti vizsgától számított 2
éven belül A1-el érv. vez. eng.

Járműkezelés vez.
Városi vez.
Országúti vez.
Járműkészenléti díj
Forg. vizs. vez. óra

4 óra
6 óra
2 óra
1 óra
1 óra

Gyakorlati vezetés ( 1 óra = 50 perc)
kötelező km : 180

Össz.: 77.000 Ft

Elmélet: online tanfolyam

A2 2 éven túl A1-el érv. vez. eng.

Járműkezelés vez.
Városi vez.
Országúti vez.
Járműkészenléti díj
Forg. vizs. vez. óra

3 óra
2 óra
4 óra
2 óra
1 óra
1 óra

Gyakorlati vezetés ( 1 óra = 50 perc)
kötelező km : 120

30.000 Ft helyett 16.600 Ft
11.000 Ft
22.000Ft
11.000 Ft
5.500 Ft
5.500 Ft
Össz.: 71.600 Ft

Elmélet: Járműkezelés vez.
A sikeres elméleti vizsgától számított 2 éven Városi vez.
Országúti vez.
belül AK- A2-vel érv. vez. eng.
Járműkészenléti díj
Forg. vizs. vez. óra
Gyakorlati vezetés ( 1 óra = 50 perc)
kötelező km : 180

Elmélet: online tanfolyam

A 2 éven túl AK-A2-vel érv. vez. eng.

22.000 Ft
33.000 Ft
11.000 Ft
5.500 Ft
5.500 Ft

Járműkezelés vez.
Városi vez.
Országúti vez.
Járműkészenléti díj
Forg. vizs. vez. óra

4 óra
4 óra
4 óra
1 óra
1 óra

Össz.: 77.000 Ft

3 óra
2 óra
4 óra
2 óra
1 óra
1 óra

Gyakorlati vezetés ( 1 óra = 50 perc)
kötelező km : 120

Elmélet: Járműkezelés vez.
vez.
A sikeres elméleti vizsgától számított 2 éven Városi
Országúti vez.
belül A1-el érv. vez. eng.
Járműkészenléti díj
Forg. vizs. vez. óra
Gyakorlati vezetés ( 1 óra = 50 perc)
kötelező km : 240

22.000 Ft
22.000 Ft
22.000 Ft
5.500 Ft
5.500 Ft

30.000 Ft helyett 16.600 Ft
11.000 Ft
22.000 Ft
11.000 Ft
5.500 Ft
5.500 Ft
Össz.: 71.600 Ft

6 óra
8 óra
2 óra
1 óra
1 óra

33.000 Ft
44.000Ft
11.000 Ft
5.500 Ft
5.500 Ft
Össz.: 99.000 Ft

Elmélet: online tanfolyam

A 2 éven túl A1-el érv. vez. eng.

3 óra
4 óra
4 óra
2 óra
1 óra
1 óra

Járműkezelés vez.
Városi vez.
Országúti vez.
Járműkészenléti díj
Forg. vizs. vez. óra

Gyakorlati vezetés ( 1 óra = 50 perc)
kötelező km : 150

Össz.: 82.600 Ft

Elmélet: tantermi tanfolyam

A 24.életév, nem
rendelkezik motoros
kategóriával

30.000 Ft helyett 16.600 Ft
22.000 Ft
22.000 Ft
11.000 Ft
5.500 Ft
5.500 Ft

28 óra
10 óra
11 óra
5 óra
1 óra
1 óra

Járműkezelés vez.
Városi vez.
Országúti vez.
Járműkészenléti díj
Forg. vizs. vez. óra

Gyakorlati vezetés ( 1 óra = 50 perc)
kötelező km : 390

50.000 Ft helyett 20.000 Ft
55.000 Ft
60.500 Ft
27.500 Ft
5.500 Ft
5.500 Ft
Össz.: 174.000 Ft

Figyelem! Tisztelt Tanulók, motoros óradíjak 5.500 Ft-os óradíjjal vannak feltüntetve.
Kocsis Attila óradíja 6.000 Ft / óra „A1”, „A2”, „A” kategóriában.

Elmélet: tantermi tanfolyam

AM kategória automata

24 óra
Járműkezelés vez.
Városi vez.
Országúti vez.
Járműkészenléti díj
Forg. vizs. vez. óra

4 óra
6 óra
1 óra
1 óra

Gyakorlati vezetés ( 1 óra = 50 perc)
kötelező km : 100

Össz.: 86.000 Ft

Elmélet: tantermi tanfolyam

AM kategória váltós
Gyakorlati vezetés ( 1 óra = 50 perc)
kötelező km : 100

50.000 Ft helyett 20.000 Ft
22.000 Ft
33.000 Ft
5.500 Ft
5.500 Ft

24 óra
Járműkezelés vez.
Városi vez.
Országúti vez.
Járműkészenléti díj
Forg. vizs. vez. óra

4 óra
6 óra
1 óra
1 óra

50.000 Ft helyett 20.000 Ft
24.000 Ft
36.000 Ft
6.000 Ft
6.000 Ft
Össz.: 92.000 Ft

Elmélet: tantermi tanfolyam

B kategória
Gyakorlati vezetés ( 1 óra = 50 perc)
kötelező km : 580

28 óra
Járműkezelés vez.
Városi vez.
Országúti vez.
Éjszakai vez.
Forg. vizs. vez. óra

9 óra
14 óra
4 óra
2 óra
1 óra

50.000 Ft helyett 20.000 Ft
49.500 Ft
77.000 Ft
22.000 Ft
11.000 Ft
5.500 Ft
Össz.: 185.000 Ft

Figyelem! Tisztelt Tanulók „B” kategória végösszegének kialakítása 5.500 Ft-os óradíjjal
történt. Oktatóink különböző óradíjon dolgoznak. Vállalási feltételeinkben és ügyfélfogadó
irodánkban van feltüntetve.

Az iskola az óradíjakat az aktuális napi benzin árakhoz igazítva tünteti fel. Az óradíjat bármikor
megváltoztathatja, erről a tanulót egy hónappal előtte tájékoztatja, honlapján, irodáiban és az
oktatók által. ( Például benzináremelés, oktatók oktatási díjának áremelése, jogszabály változás,
piaci körülmények változása )
Gyakorlati oktatásnál sürgősségi felár „B“ kategóriában 8.500 Ft/óra. Heti minimum óra vezetés:
6 óra
A 0 km-t és 0 órát vezetett tanuló vezetési karton cseréjéért a Stop-Bt. 2000 Ft
ügyintézési díjat számol fel.
Mentesül az elméleti tanfolyam és vizsga alól és gyakorlati vizsgára bocsájtható az is , 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 -"AK" vagy "A1"vagy "A2" alkategóriás vezetői
engedéllyel rendelkezik és két éven belül "AK" vagy "A2" vagy "A1" alkategóriára sikeres elméleti
vizsgát tett.
Az óradíjak változtatási jogát a mindenkori piaci körülmények pl. az üzemanyag ár és jogszabályi
változás függvényében fenntartjuk!
24/2005. GKM rendelet szerint a kétkerekű járművek vezetőinek oktatása és vizsgáztatása során
a tanulók felszerelése:
 bukósisak
 szemüveg (a bukósisak kialakításától függően)
 protektoros hosszúnadrág és protektoros dzseki (vagy fölcsatolható hát térd és
könyökprotektorok az EU szabványoknak megfelelően)
 protektoros kesztyű
 magas szárú zárt cipő, ami boka fölé ér, vagy csizma, ami nem acélbetétes
 elöl-hátul "T" betűjelzéssel ellátott, tanulónként eltérő színű vagy számozott
tanulómellény.
 a főoktatás és vizsga során a tanuló és az oktató közötti kapcsolatot rádió adó-vevő
készülékkel kell biztosítani.
FIGYELEM: A SZAKOKTATÓ A JOGSZABÁLYOKAT KÖTELES AZ OKTATÁS SORÁN BETARTANI, ÍGY KÉNYTELEN AZ
OKTATÁST MEGTAGADNI ANNAK A TANULÓNAK, AKI NEM AZ ELŐÍRÁSNAK MEGFELELŐ FELSZERELÉSBEN JELENIK
MEG, KÜLÖNÖSTEKINTETTELA HOSSZÚ SZÁRÚ CIPŐ VAGY CSIZMÁRA, A HOSSZÚNADRÁGRA ÉS DZSEKIRE.
ATÖBBI FELSZERELÉS AZOKTATÓNÁL KIKÖLCSÖNÖZHETŐ:
8.000Ft garnitúra/ tanfolyam/2000Ft/pár/db. 24/2005. GKM RENDELET SZERINT, HA A TANULÓ ÖLTÖZETÉNEK

HIÁNYOSSÁGA,VAGYNEMMEGFELELŐSÉGEMIATT HIÚSUL MEGAZ OKTATÁSI ÓRA, AZ OKTATÓNAK JOGÁBAN ÁLL AZTA
TANULÓNAK FELSZÁMOLNI!
VÉDŐSZEMÜVEG VAGY SZEMELLENZŐ HASZNÁLATA (MOTORKERÉKPÁRON MENET KÖZBEN) BALESET
ELKERÜLÉSE VÉGETT, KÖTELEZŐ.

2022.10.05.-től érvényes
gyakorlati vezetési óradíjak
Gyakorlati oktatást végzők :

Óradíjak:

Gyorsított óradíjak:

Absolon Zoltán Ottó
Absolon Róbert
Bán Róbert
Bán Róbert
Böröcz Mátyás

Opel Astra
Opel Astra , Hyundai i20

7.700 Ft/óra

9.500 Ft/óra

7.700 Ft/óra

9.500 Ft/óra

Toyota Corolla „D”

8.200 Ft/óra

9.500 Ft/óra

Honda „automata”

8.200 Ft/óra

Hyundai TB Getz, Škoda Rapid „D”

6.990 Ft/óra

9.500 Ft/óra

Csanádi Gábor

Peugeot 406, Kia Venga

7.700 Ft/óra

9.500 Ft/óra

Dobó László

Škoda Fabia Sedan

7.700 Ft/óra

9.500 Ft/óra

Dudás Gábor

Škoda Octavia

6.490 Ft/óra

8.500 Ft/óra

Dudás István László

Hyundai Matrix

6.490 Ft/óra

8.500 Ft/óra

Gombkötő Ferenc Árpád

Volkswagen Golf Plus

8.200 Ft/óra

9.500 Ft/óra

Gráf Zoltán

Renault Megane ,,D”

6.490 Ft/óra

8.500 Ft/óra

Gulyás Antal

Citroën C4 Picasso „D”

7.700 Ft/óra

Juhász Csaba Mihály

Citroën C4 Picasso

7.700 Ft/óra

Klazsik-Huszka Zita

Suzuki Swift

6.490 Ft/óra

8.500 Ft/óra

Kocsis Attila

Kia Ceed, Kia Rio „D”

6.490 Ft/óra

8.500 Ft/óra

Lantos András

BMW 318 I

8.200 Ft/óra

9.500 Ft/óra

Lénárt Ferenc

Peugeot 206

7.700 Ft/óra

9.500 Ft/óra

Neszvecskó Lajos

Volkswagen Polo „D”

7.200 Ft/óra

9.500 Ft/óra

Ratkai Tibor

Toyota Corolla „D”

8.200 Ft/óra

9.500 Ft/óra

Tasy Ferenc

Volkswagen Golf Plus

7.700 Ft/óra

9.500 Ft/óra

Toldi Gábor Zsolt

Citroën C4 Picasso

6.000 Ft/óra

9.500 Ft/óra

Tóth Gábor Lajos

Citroen Xsara Picasso „D”

6.490 Ft/óra

8.500 Ft/óra

Túri András

Volkswagen Polo

6.700 Ft/óra

9.500 Ft/óra

Zsarkó Róbert

Peugeot 206 „D”

6.500 Ft/óra

8.500 Ft/óra

Pölös Mihály Ferenc

Toyota Yaris „D”

6.490 Ft/óra

8.500 Ft/óra

Dr.Varga Gabriella

Opel Corsa

5.500 Ft/óra

8.500 Ft/óra

Marczinka Zoltán

Skoda Octavia

5.800 Ft/óra

8.500 Ft/óra

Varga István Pál

Renault Thalia

5.500 Ft/óra

8.500 Ft/óra

Motoros
végzők :

oktatást

Sebességváltós :

„A”, „A2”, „A1”, „AM”

Dudás István
László

Kawasaki ER6N
Suzuki SV 650
Suzuki GS 500 U
Suzuki GS 500
Suzuki GS 500 F
Honda CG 125
Honda CBF 125
Yamaha YBR 125
Keeway Fact moped
Kimco Fever
moped
Kimco Agility
moped
Yamaha DT 50 SM
Derbi Senda 50 SM

5.500 Ft/óra
5.500 Ft/óra
5.500 Ft/óra
5.500 Ft/óra
5.500 Ft/óra
5.500 Ft/óra
5.500 Ft/óra
5.500 Ft/óra
5.500 Ft/óra
5.500 Ft/óra
5.500 Ft/óra
6.000 Ft/óra
6.000 Ft/óra

Kocsis Attila
6.000 Ft/óra
6.000 Ft/óra
6.000 Ft/óra
6.000 Ft/óra
6.000 Ft/óra
6.000 Ft/óra
6.000 Ft/óra
6.000 Ft/óra

Pót motoros oktatóink: Fekete Csaba, Kocsis Attila óradíjaik 6.000 Ft/ óra- /alap- /pótKépzési igazolással jött tanulók óradíja 6.500 Ft/óra minden motoros kategóriában.
A PÓTÓRA DÍJAK AZ ALAPÓRADÍJAKKAL MEGEGYEZŐEK, az oktatóval egyeztetett
mennyiségben ügyfélfogadó irodánkban fizethető be.
Ha automata váltós motoron gyakorolnak, ill. vizsgáznak, csak automata váltós
motorkerékpárt vezethetnek, a jogosítványba kód szerint fel lesz tüntetve.
ISKOLÁNK AUTOMATA ÉS SEBESSÉG VÁLTÓS MOPEDDEL IS RENDELKEZIK!
A motoros, ha magasabb kategóriára jelentkezett, de mint az később kiderült, hogy nem
bírja el a motort, nem ér le a lába teljes talppal vagy a motort nem bírja megtartani, az
alkalmassági feladatot nem tudja teljesíteni, fizikuma ezt nem teszi lehetővé és ezért önmagára
vagy környezetére veszélyt jelent, továbbá megijed a motor teljesítményétől és gyorsulásától,
kérheti magát alacsonyabb kategóriába átminősíteni!
Azonban, ezt kizárólag az első gyakorlati vizsgaesemény előtt engedi meg a jogszabály, így
ennek értelmében eredménytől (távolmaradástól, felfüggesztéstől) függetlenül, az első
gyakorlati vizsgát követően nincs lehetőség, azt a közlekedési hatóság nem fogja tudni
engedélyezni.
A korábban megkezdett "M" és "A korl." kategóriás tanfolyamok kérelemre
átválthatóak "AM" kategóriára, illetőleg "A2" alkategóriára olyan módon, hogy a tanuló átváltásig
megszerzett vizsgaeseményei hatályosak az új kategória esetében is.
A képzés megkezdése előtt jogában áll /és ezt a képző szerv biztosítja/ az alkalmassági
feladatot megpróbálni és a motor méretét/magasság/valamint teljesítményét megszemlélni!
Az oktató mutatja be a motor gyorsulását-a tanuló csak álló motorra ülhet fel.
Ha az oktató azt tapasztalja, hogy a választott kategóriájú motorkerékpár a tanuló
képességét meghaladja, javasolhatja az alacsonyabb kategóriára történő visszalépést. Ha a
tanuló ezzel nem ért egyet és marad az eredetileg választott kategóriában, mivel az oktatás
során a tanuló önállóan vezeti a motorkerékpárt és az oktatónak semmilyen lehetősége nincs
beavatkozni baleseti helyzetben, ezért teljes egészében a tanuló felelős saját és környezete
testi épségéért.
AZ AUTÓSISKOLÁTÓL ÉS A SZAKOKTATÓTÓL SEMMILYEN KÁRTÉRÍTÉST NEM
KÖVETELHET BALESETI SÉRÜLÉSÉBŐL ADÓDÓAN.
Az oktatónak okozott kárt viszont a tanuló köteles megtéríteni, mind a motorkerékpárban mind
a használt vagy a környezetében lévő egyéb eszközök területén. Mivel a tanfolyami díj az
oktatás árát tartalmazza, az okozott kárt nem. Motoros gyakorlati oktatás megkezdése előtt az

oktató által átadott nyilatkozatot köteles a tanuló elolvasni, az abban foglaltakat betartani,
tudomásul vételét aláírásával igazolni. A nyilatkozat tartalmazza, hogy a gyakorlati oktatás során,
ha az oktató azt tapasztalja, hogy a tanuló a motorkerékpár és a saját maga
teljesítőképességeinek határait próbálgatja (túlgyorsítás, túldöntögetés, relatív gyorshajtás,
meredek kanyarvétel, vagy fordulás, rendszeres vészfékezés és farolgatás, gumiégetés, egy
kerekezés, kuplung égetés) úgy az oktatást felfüggesztheti és a továbbiakban megtagadhatja
azt, mindennemű visszafizetési kötelezettség nélkül. Ha a forgalmi oktatás során a
motorkerékpárt vezető tanuló a KRESZ szabályait megsérti /pl.: gyorshajtás, piros lámpán
áthajtás/ a jogszabályban előírt bírságok, a tanulót terhelik.
AKCIÓS TANFOLYAMAINK árkedvezményeit csak annak a tanulónak tudjuk biztosítani, aki a
teljes képzést / a sikeres jogosítvány megszerzéséig/ autósiskolánknál veszi igénybe.
Áthelyezővel távozó tanulónak az orvosi alkalmassági vizsgálatra eső árkedvezményt is meg
kell téríteni a STOP- BT. felé a többi árkedvezménnyel együtt. Amennyiben ön olyan oktatónál
(ismerős) szeretné folytatni a gyakorlati képzést, aki autósiskolánknál nem oktat, akkor azzal
szerződést kötünk az általa meghatározott óradíjnak megfelelően. A járműkezelési, valamint a
forgalmi vizsga előtt köteles a tanuló "KÖTELEZŐ NYILATKOZAT"-ot aláírni. A 18 év alatti
vizsgázó esetében a szülő aláírásával érvényes csak. Megtagadása esetén a vizsga nem tartható
meg.

JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM TANTÁRGYAI ÉS KÖTELEZŐ ÓRASZÁMAI :
Kategória :

„AM”
„A1”
„A2”
„A”
„A1” érv. „B” kat.
„A2” sik.elm.v. 2 éven bel. „A1”-el.
„A2” 2 éven túl „A1”-el
„A” 2 éven belül „A2”-el
„A” 2 éven túl „A2”-el
„A” 2 éven belül „A1”-el
„A” 2 éven túl „A1”-el
„B” kategória

Alapismeretek
Elméleti Tantárgyak

Járművezetés

„K” „Je”

„Szü”

Össz.

„A”

„F”

x

x

x

16

4

6

x

x

x

22

6

10

x

x

x

22

6

10

x

x

x

22

10

16

x

x

x

3

1

1

-

-

-

-

4

8

x

x

x

3

2

6

-

-

-

-

4

8

x

x

x

3

2

8

-

-

-

-

6

10

x

x

x

3

4

6

x

x

x

28

9

20

Rövidítések :
„K”
„Je”
„Szü”
„A”
„F”

=
=
=
=
=

Közlekedési alapismeretek
Járművezetés elmélet
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
Alapoktatás
Főoktatás

Elméleti oktatás: a tanulók által megbeszélt és választott napokon tartjuk.
A foglalkozásokat többnyire 15 órától tartjuk 4- órában. A tanórák 45percesek, összevonva kétkét órában tartjuk, a tanórák között 10 perc szünettel.
Ha a tanuló akadályozás miatt valamelyik foglalkozáson nem tud megjelenni, úgy azon
téma előadását pótfoglalkozáson kell pótolni, a hiányzás pótlásának időpontját az elméleti
oktatóval kell egyeztetni, a pótfoglalkozás időpontját az NFM-nek az autósiskola
3 munkanappal korábban lejelenti. A pótfoglalkozás 2000 Ft / óra.
A tanuló a tanfolyam kezdetétől (az első előadás dátumától) számított kilenc hónapon
belül jelenthető le elméleti vizsgára, 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.
A Tanfolyam érvényességét a jogszabály átmeneti rendelkezéseire figyelemmel 2014. október 1jét követően indult tanfolyamok esetében kell alkalmazni.
Amennyiben a tanuló vizsgakategóriájánál fogva mentesült a teljes elméleti tanfolyam alól, úgy
ezen időpontot a vezetési karton hitelesítésétől kell számolni, tehát ettől az időponttól
kezdődően számított 12 hónapon belül tehet sikeres vizsgát. Ez az előírás 2014. október 1-jét
követően hitelesített vezetési kartonok esetében alkalmazandó.
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 belül
tett elméleti vizsgát).
Ha két éven túl jelentkezik újabb motoros kategóriára úgy a motorkerékpárra megszerzett
tapasztalata elismeréseként nem a teljes tanfolyamot, hanem- az adott kategóriától függőenmeghatározott óra számú (a teljes tanfolyami óraszámnál kevesebb óraszámú) tanfolyamot kell
teljesítenie.
Kérelemre a hallássérült személy is tehet szóbeli vizsgát, a tolmács közreműködésével
lefolytatott vizsgák esetében sem követelmény a hatályba lépést követően, hogy a vizsgázó az
állampolgársága szerinti hivatalos nyelven vizsgázzon, hanem a jelentkezési lapon általa megjelölt
nyelven vizsgázhat.
Sikertelen öt elméleti vizsga esetén nem kell újabb tanfolyamot végezni, azonban, ha igényli az
iskolavezető hozzájárulásával-ingyenesen részt vehet újabb tanfolyami előadásokon.
A sikeres elméleti vizsga érvényességi ideje 2 év, 2-éven belül sikeres vizsgákat kell tennie.
Ha ezt a tanuló nem tudja teljesíteni, elveszti a sikeres vizsgáit és levezetett óráit. Így
teljesen új tanfolyamon kell részt vennie.
A tanulónak nem csak a kategóriának megfelelő óraszámokat kell teljesíteni, hanem a
jogszabályban feltüntetett km-t is.
Ha a kötelező óraszámok teljesítése után nem egyezik a göngyölt km az előírt km-rel, akkor pót
órákat kel felvenni, a tanuló addig "FORGALMI" vizsgára addig nem jelenthető.
A tanuló által biztosított jármű esetén, a tanuló felel a jármű műszaki megfelelőségéért,
biztosításáért, a vizsgázni kívánt kategóriának megfelelő teljesítmény és hengertérfogat
jogszabályi megfelelőségéért.
Ebben az esetben is teljes óradíjat számolunk fel.

Gyakorlati oktatás két részből áll:
l. Járműkezelés (Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés + Rutin)
2. Forgalmi gyakorlás

Járműkezelési gyakorlat csak a sikeres KRESZ vizsga után kezdhető el. (A1, A2, A, AM)
A gyakorlati időbeosztás a tanuló és az oktató közötti egyeztetés során jön létre.
A gyakorlási idő -általában- napi két óra / 2*50 perc /, az iskola által, a
6791 Szeged, Kettőshatári út 2-4.szám alatti (Dorozsmai Nagybani Piac parkolója)
gyakorlópályán.
„B”- kategóriából is van alapoktatás, a kötelező óraszám 9 óra.
Gyakorlati vizsgát a tanuló a jogszabályban előírt életkor betöltése után tehet, kivéve az „AM”
kategóriánál.
Forgalmi gyakorlatot csak a sikeres járműkezelési vizsgát követően kezdheti el a tanuló.
Kivéve „B”- kategória.
A forgalmi gyakorlat az alábbiakból áll: „ B” kategória (személygépkocsi) esetén:
Kötelező óraszámok :
1) Városi forgalmi vezetés
2) Országúti vezetés
3) Éjszakai vezetés

14 óra
4 óra
2 óra

A városi vezetés gyakorlása, előbb gyér forgalmú utakon történik. Az országúti vezetés
gyakorlása -általában -a Sándorfalvi, a Bajai és az Algyői úton történik.
Éjszakai vezetés gyakorlása sötétben történik. Célja a világítóberendezés használatának,
a sebesség megválasztásának, sötétben való tájékozódásnak és manőverezéseknek a
gyakorlása. A minimális óraszámot a jogszabályban előírtak szerint kell teljesíteni, úgy a
járműkezelési, mint a forgalmi gyakorlás során, a minimálisan előírt össz. km-nél,
melynek tényét a tanuló és az oktató a vezetési kartonon aláírásával igazol, óra kezdete és óra
befejeztével.
A minimálisan teljesítendő óraszámokat lásd az 5. oldalon.

Gyakorlás során:
Öt sikertelen forgalmi vizsga esetén a tanuló PÁV vizsgálaton vesz részt,
A gyakorlati oktatás tényét -dátum, óra, perc megtett km feltüntetésével – a tanuló részére
kiállított és az KAV által hitelesített vezetési kartonon rögzíteni kell, melyet a tanuló és az
oktató aláír óra előtt és óra után.
A gépkocsiban a tanuló és a szakoktatón kívül- a tanuló és az iskolavezető jóváhagyásával,
beleegyezésével-megfigyelő személyek (például: szülő) tanulók, valamint az ellenőrzésre
jogosult személyek tartózkodhatnak.
A motorkerékpár hátsó ülésén utas nem szállítható.
Ha az oktatóval megbeszélt időre az oktató nem jelenik meg a váltás helyén a tanuló
legalább 30 percet várjon, mert adódhat gépkocsi meghibásodás, vizsgáztatás, stb., melyekről az
oktató a tanulót nem tudja értesíteni, az oktatási idő természetesen az oktató érkezésétől
számít.
Ha a tanuló nem jelenik meg a meghatározott időben és helyen, az oktató köteles egy órát
(50percet) várni a tanulóra, mert neki erre az időre fizetés jár, melyet az iskola a tanuló
terhére felszámol.
A gyakorlati oktatás során az oktató járművön keletkezett kisebb hibák elhárítása a tanuló
feladata az oktató felügyeletével és segítségével. Pl. kerékcsere, égő és ékszíjcsere üzemanyag

vételezése. Ezen idő (de legfeljebb 30perc) gyakorlási időnek számít.

TANDÍJ ÉS VIZSGADÍJAK BEFIZETÉSE:
A mindenkori „K” elméleti tandíj összegét a jelentkezéskor kell befizetni.
Rutin pálya használati díj, egyszeri 9.000Ft, minden kategóriában.
A gyakorlati órák díját az oktatóknál előre lekötött gyakorlási időkre kell előre megfizetni, az
autósiskola ügyfélfogadó irodájában – készpénzfizetési számla ellenében -.
Számláit kérjük őrizze meg a tanfolyam végéig, az elszámolás ellenőrzéséhez.
A vizsgadíjak befizetését a képzőszerv eszközli a KAV Közlekedési Alkalmassági És
Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság készpénzben, de csak annak a
tanulónak, aki ténylegesen befizette pénztárunkba, HITELT nem biztosítunk!

Az oktatónak a tanfolyami és óradíj átadása tilos! Csak a S T O P - BT. pénztárába
befizetett összegekért vállalunk felelősséget!
VIZSGADÍJAK :
Kategória :

Kresz vizsgadíj Járműkezelési
:
vizsgadíj:

Forgalmi vizsgadíj
:

„AM”
„A1”
„A2”
„A”
„A1” érv. „B” kat.
„A2” 2 éven belül „A1”-el
„A2” 2 éven túl „A1”-el
„A” 2 éven belül „A2”-vel
„A” 2 éven túl „A2”-vel
„A” 2 éven belül „A1”-el
„A” 2 éven túl „A1”-el
„B” kategória

4.600 Ft
4.600 Ft
4.600 Ft
4.600 Ft
4.600 Ft
4.600 Ft
4.600 Ft
4.600 Ft
4.600 Ft

3.600 Ft
4.700 Ft
4.700 Ft
4.700 Ft
4.700 Ft
4.700 Ft
4.700 Ft
4.700 Ft
4.700 Ft
4.700 Ft
-

3.600 Ft
11.000 Ft
11.000 Ft
11.000 Ft
11.000 Ft
11.000 Ft
11.000 Ft
11.000 Ft
11.000 Ft
11.000 Ft
11.000 Ft
11.000 Ft

Járműkezelési :

Forgalom :

25 perc
55 perc
55 perc
55 perc
55 perc

15 perc
20 perc
20 perc
20 perc
-

30 perc
50 perc
50 perc
50 perc
50 perc

55 perc

20 perc
20 perc

50 perc
50 perc

55 perc
55 perc
55 perc

20 perc
20 perc
20 perc
20 perc
-

50 perc
50 perc
50 perc
50 perc
60 perc

VIZSGAIDŐK /PERCBEN/ :
Kategória :
Kresz :
„AM”
„A1”
„A2”
„A”
„A1” érv. „B” kat.
„A2” 2 éven belül „A1”el
„A2” 2 éven túl „A1”-el
„A” 2 éven belül „A2”vel
„A” 2 éven túl „A2”-vel
„A” 2 éven belül „A1”-el
„A” 2 éven túl „A1”-el
„B” kategória

A TANULÓ JOGAI :

 A képzés megkezdése előtt megismerni a képzőszerv „Vállalkozási feltételeit,
 Igénybe venni a vállalkozási feltételekben vállalt szolgáltatásokat, illetve azokat számon









kérni,
A képzést megszakítani, a tanfolyam elvégzett részéről igazolást kérni,
Az elméleti tanfolyami részt az első tanfolyam elvégzését követően – amennyiben az első
KRESZ vizsgája sikertelen volt – több tanfolyamon-- ingyenesen igénybe venni,
Gyakorlati oktatót, gyakorló kocsi típust választani és azon vizsgázni,
Gyakorlati oktató cserét kérni (a kérés indoklása nem szükséges)
A foglalkozásról késni és előbb elmenni, de a lefoglalt időt ez esetben is meg kell fizetni,
kötelező óraszámból történő hiányzást pót-óra vásárlásával kell teljesíteni.
A pót- óradíj az alap óradíjjal egyezik.
A megbeszélt gyakorlati oktatást 3 munkanappal előbb lemondani,
Személyiségét érintő kérdésekben úgy a képzőszervtől, mint oktatójától titoktartást
követelni.

A TANULÓ KÖTELESSÉGEI:

 A tandíjat a szolgáltatás előtt a képzőszervnek megfizetni,
 A képzőszerv iskolai- és pénzügyi rendtartását betartani,
 A foglalkozásokon és vizsgákon józan-, kipihent vezetésre alkalmas állapotban és














megfelelő öltözetben megjelenni,/ motoros oktatásnál esőben vízhatlan ruházat/
A foglalkozásokon és a vizsgákon az emberi normákat betartani, kulturáltan viselkedni,
az oktatásban aktívan részt venni,
A tanfolyami foglalkozásokra készülni és az oktatói utasításokat végrehajtani,
A megbeszélt gyakorlati vezetési órákat 3 munkanappal előbb lemondani, mert
ellenkező esetben a képzőszerv a díjat felszámolja,
Az oktató jármű épségére ügyelni, erőszakos behatásokat kerülni,
A tanfolyami díj az oktatás képzés árát tartalmazza, és nem a járműben a tanuló által
okozott kárt. Amennyiben a biztosítás nem terjed ki az okozott – 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.
Motoros oktatáshoz protektoros kesztyű, protektoros dzseki, magas szárú bőr cipő,
protektoros nadrág kötelező.
Motorkerékpárok esetén -mivel oktató motorkerékpárra a magas kockázati tényező
miatt a biztosítók csak kötelező felelősségbiztosítást hajlandóak kötni – mindennemű
esésből eldőlésből karambolból bekövetkező kárt a tanuló köteles az oktatónak
megfizetni.
A gyakorlati oktató késése esetén legalább 30 percet várni,
Mulasztásait, hiányzásait pótolni,
A képzőszerv munkavédelmi és tűzvédelmi előírásait betartani,
Vizsgára és oktatásra a személyazonosító igazolványait és meglévő vezetői engedélyét
magával hozni.

A KÉPZŐSZERV JOGAI:

 A képzés előtt a tanulóval a szolgáltatások díját befizettetni,
 A tanulóval, a képzőszerv iskolai- és pénzügyi rendtartását betartatni,
 A tanulótól megkövetelni, hogy a foglalkozásokon és a vizsgákon józan-, kipihent








állapotban, az oktatásokon és a vizsgákon megfelelő öltözetben jelenjen meg,
A tanulóval, a foglalkozásokon és vizsgákon az emberi normákat betartatni, a kulturált
viselkedést, valamint az aktív részvételt megkövetelni,
A 3 munkanappal korábban le nem mondott órákra, az óradíjat felszámolni, hiányzás
esetén,
Jogos esetekben a tanulóval kártérítést fizettetni, az általa okozott kár mértékében,
A tanulóval a képzőszerv munka és tűzvédelmi előírásait betartatni.
Amennyiben a tanuló a fentebb leírtakat nem tartja be, illetve megszegi, a képzőszervnek
jogában áll a megkötött szerződést „A TANULÓ HIBÁJÁBÓL” FELBONTANI, 10.000.- Ft
kezelési-, ügyintézési költséget, valamint a tanfolyami kedvezményeket megfizettetni.

A KÉPZŐSZERV KÖTELESSÉGEI:














A képzés megkezdése előtt, a tanulóval ismertetni az iskola „Vállalkozási feltétele”-it,
Tanfolyam megnyitón és annak írásos példányát a tanulónak átadni,
A jelentkezéshez szükséges nyomtatványokat a tanulónak átadni,
Jelentkezés esetén a kitöltött „Jelentkezési lap”-on a feltüntetett adatok helyességét a
személyazonossági igazolvány alapján ellenőrizni,
A jelentkezési lapon szereplő személyes és különleges adatokat megfelelő módon
(titoktartással) kezelni.
A tanulóval szerződést kötni.
A vállalkozási szerződésben vállalt szolgáltatásokat a tanulónak nyújtani,
Az elméleti tanfolyami rész több tanfolyamon történő igénybevételét ingyenesen
biztosítani, amennyiben több tanfolyam is folyik,
A gyakorlati oktatáshoz oktató gépjárművet biztosítani,
A tanuló kérésére oktató cserét eszközölni,
A tanuló részéről történt tanfolyami díj befizetéséről számlát adni, Motoros oktatáshoz bukósisakot biztosítunk térítés nélkül

VIZSGÁKKAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK:

 Vizsgaügyek intézésében a tanuló helyett és érdekében a képzőszerv jár el a KAV
Közlekedési Alkalmassági És Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnál,

 A vizsgázó tanulónak, a vizsgára jelentése előtt, a képzőszervvel fennálló



tartozását,rendeznie kell / úgy tanfolyami, mint vizsgadíj vonatkozásában/,
A képzőszerv a tartozás rendezése után eszközli a vizsgaidő kérést,
A vizsgázó tanulónak, a vizsga helyszínére, a kiírt időpontban pontosan kell
megjelennie,
/személyazonosító igazolvánnyal, lakcímkártyával, és ha már van, meglévő
jogosítvánnyal,

 Amennyiben a kiírt időben a tanuló akadályoztatva van, 6 munkanappal a vizsga előtt a






vizsgát le lehet mondania iskolánknál.
Számítógépes KRESZ vizsga helyett KAV Közlekedési Alkalmassági És Vizsgaközpont
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság engedélye alapján szóbeli vizsgát tehet az a
tanuló, aki:
A magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszéli, illetőleg érti,
Amennyiben valamely kategóriára már rendelkezik járművezetői igazolvánnyal, vagy
jogosítvánnyal, a vizsgára vigye magával,(kötelező)
Járműkezelési vizsgát az tehet, aki az elméleti vizsgáit sikeresen letette, a jogszabály
szerinti életkort betöltötte és a kötelező gyakorlati órákat teljesítette,/ kivéve „B”kategória/
Forgalmi vizsgára az bocsátható, aki a sikeres „JK” vizsga után a kötelező gyakorlati

órákat és az előírt km-t teljesítette / kivéve „B” kategória nem kell „JK”-vizsga de az
előírt km-t teljesíteni kell,
 Az egyes kategóriákhoz tartozó vizsgákat, a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga
letételének időpontjától számított két éven belül lehet letenni. A sikeres közlekedési
alapismeretek vizsga érvényességi ideje, két év,
 Amennyiben a tanuló nem tette le sikeresen az egyes kategóriákhoz tartozó összes
vizsgáit, a fentiekben feltüntetett érvényességi időn belül, az adott kategóriára letett
valamennyi sikeres vizsgája érvényét veszti. Ezt követően a járművezetésre jogosító
okmányok megszerzéséhez előírt vizsgák, csak a követelmények ismételt teljesítése
után tehető.
 A vizsgázónak a vizsgán igazolnia kell személyazonosságát. Ez történhet
személyazonosító „ igazolvánnyal, tartózkodási engedéllyel, útlevéllel.
 Az „AM”, „A2” és „A” kategóriáknál, valamint, az „Al” alkategóriában vizsgázók rutin,
vagy forgalmi vizsgáján a 24/2005/IV.21./GKM. Rendelet 8. melléklet 7.5.6.1.b./ pontja
szerinti nyilatkozatot kell a vizsgabiztos jelenlétében aláírni.
 Az a vizsgázó, aki valamely tantárgyból sikertelen vizsgát tett, 3 munkanap eltelte után
tehet újból vizsgát.
 A vizsgabiztos, a vizsgát köteles felfüggeszteni, ha a vizsgázó:
a./ személyazonossága tekintetében a vizsgabiztost megtévesztette, vagy azt megkísérelte,
b./ A vizsgán szeszes ital, vagy más hasonlóan hatószer hatása alatt, vagy egyébként a
jármű biztonságos vezetésére alkalmatlan állapotban jelenik meg,
c./ A vizsgabiztost döntésének meghozatalában előny adásával, vagy ígéretével, illetve
fenyegetéssel befolyásolni törekszik.
 A KAV Közlekedési Alkalmassági És Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság vezetője, az érintett vizsgázót az előzőekben felsorolt esetekben a vizsgától 6
havi időtartamra eltilthatja.
 A vizsgát felfüggeszti, a KAV Közlekedési Alkalmassági És Vizsgaközpont Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság pedig a vizsgától legfeljebb 3 havi időtartamra eltilthatja
azt a vizsgázót, aki a vizsga rendjét megzavarja.
 A vizsgabiztos, a vizsgát abban az esetben is felfüggesztheti, ha a szakoktató a vizsga
rendjét megzavarja, vagy a vizsga eredményének befolyására törekedett.
Ebben az esetben a KAV Közlekedési Alkalmassági És Vizsgaközpont Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társasága szakoktatót – legfeljebb 6 hónapi időtartamra- a
vizsgákon való részvételtől eltiltathatja.
A Kormány 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelete szerint a 2018. július 1-jét követően sikeresen letett
„B” kategóriás közúti járművezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési alapismeretek
vizsga díjához, illetve a hozzá kapcsolódó közlekedési alapismeretek tanfolyam díjához támogatás
igényelhető.

 Érvénytelennek kell minősíteni azt a járművezetői vizsgát, amelyet a KAV Közlekedési

Alkalmassági És Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
félrevezetésével, hamis adatok közlésével, vagy a vizsgáztatási szabályokban
meghatározott feltételek megsértésével, illetve hiányában tettek le.

2017. 10. 02. napjától a sikeres vizsgát tett vizsgázóknak nem kell a KAV Közlekedési
Alkalmassági És Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot felkeresnie a
vizsgaigazolás átvétele végett (amennyiben az alapfokú iskolai végzettséget igazoló dokumentum
is leadásra került), hanem a vizsgát követő kb. harmadik munkanapon megjelenhet bármely
kormányablakban a személyes okmányaival és eredeti orvosi szakvéleménnyel és 2019. január
14. -től a Vöröskereszt által kiadott igazolással is, a vezetői engedély kiváltására.

A KÉPZÉS MEGSZAKÍTÁSA, A TANULÓ TÁVOZÁSA:
A tanuló írásbeli kérésére a képzést megszakítjuk és részére a halasztást biztosítjuk.

Amennyiben a tanuló másik képzőszervnél kívánja tanulmányait folytatni, úgy részére kitöltve, a
szükséges adatokkal / 3 munkanapon belül / ki kell adni az „Képzési igazolás” című
nyomtatványt. Addigra, azonban köteles a tanuló, minden tartózását rendezni az autósiskolával.
Ha a tanuló másik képzőszervhez kéri áthelyezését, 10.000 Ft ügyintézési és kezelési díjat,
valamint az orvosi alkalmassági vizsgálat díjára és az akciós elméleti tanfolyamra kapott
kedvezményt köteles a Stop Bt. számára megtéríteni.
Annak a távozni szándékozó tanulónak, akinek az iskolánkkal szembeni tartozása van, távozás
előtt rendeznie kell azt. Ellenkező esetben az autósiskola, jogi úton fogja a tartozást rendezni!

TANFOLYAMRÓL VALÓ KIZÁRÁS:
Amennyiben a tanfolyam bármely szakaszában szeszesital-, gyógyszer-, kábítószer, vagy más
hasonló szer hatása alatti állapotban jelenik meg a tanuló, vagy annak rendjét, fegyelmét
súlyosan megszegi, a tanfolyamról kizárható.

PÉNZÜGYI FELTÉTELEK:
Tandíj alatt, a képzés teljes ideje alatt igénybe vett szolgáltatások díját kell érteni.
A tandíj megfizetésére részletfizetési kedvezményt adunk. Fontos azonban az, hogy
a szolgáltatás igénybevétele előtt történjen, vagyis HITELBEN SZOLGÁLTATÁST NEM
NYÚJTUNK!
A tanfolyami díjak befizetése – készpénzes, kártyás fizetés ellenében – ügyfélfogadó irodánkban,
illetve banki átutalással is lehetséges.
A befizetések, a tanulók név szerint vezetett nyilvántartásában kerülnek rögzítésre.

EGYÉB FONTOS TUDNIVALÓK:
1. Esetleges távozás, vagy másik képzőszervhez történő áthelyezés esetén:

 a tanuló által lefoglalt vagy megkezdett – csoportos foglalkozást igénylő 

elméleti / KRESZ / oktatás díja nem igényelhető vissza, akkor sem ha azon a tanuló
hiányzott, mivel részére a tanfolyami hely le lett foglalva, és Ő lenaplózásra került.
a gyakorlati képzésre befizetett, de még szolgáltatással igénybe nem vett összeget,
10.000Ft kezelési és ügyintézési díjjal, valamint ……...Ft elméleti kedvezménnyel,
valamint a szerződésben szereplő kedvezményekkel csökkentett összeget a tanuló
részére visszafizetjük.

2. A konfliktus általában az oktatás során az oktatóval kezdődik. Ezért javasoljuk, hogy a
problémát igyekezzen a tanuló az oktatóval rendezni. Ha ez nem vezet eredményre, kérjük
keresse fel /ügyfélfogadási időben/ irodánkban, az iskola vezetőjét, problémája megoldása
céljából.
3. A tanuló képzésével kapcsolatos ügyekben, csak a tanuló, vagy törvényes képviselője, illetve
megbízottja járhat el. Információt, a tanulóról még a legközelebbi hozzátartozónak- kivétel a
kiskorú törvényes képviselője -sem adunk.
4. Tandíj visszafizetést is csak a tanulónak, vagy törvényes képviselőjének eszközölünk.
5. A képzőszerv a Vállalkozási Feltételekben rögzített vezetési gyakorlati óradíj összegének
változtatási jogát fenntartja, mely változást az oktatókon keresztül hozza a tanulók tudomására,
valamint kifüggeszti az ügyfélfogadó irodában.
AZ AUTÓSISKOLA ÁLTAL KIÁLLÍTOTT ÉS HATÓSÁGILAG HITELESÍTETT VEZETÉSI
KARTONON NEM SZEREPELTETETT OKTATÁSI ÓRÁKÉRT, AZ AUTÓSISKOLA FELELŐSSÉGET
NEM VÁLLAL. AZ ESETLEGES ELLENŐRZÉS SORÁN KISZABOTT RENDŐRSÉGI, VAGY HATÓSÁGI
BÍRSÁGOT, A TANULÓ ÉS OKTATÓJA, KÖTELES VISELNI.

Az e-learning képzés:
AM, A1, A2, A, A1 (B-vel), B Kategóriában:
Az e-learninges képzések elektronikus, digitális úton közvetítik a tartalmakat, amelyekhez egy
internet eléréssel rendelkező számítógépre és csupán egy web böngészőre van szükség.
Hogyan jelentkezhetek?
A jelentkezés folyamatos, nincs időhöz vagy létszámhoz kötve a kezdés ideje. A jelentkezés
ugyanúgy történik, mint a hagyományos képzés esetén, illetve ugyanazokat a feltételeket kell
teljesíteni is a jelentkezéshez.
E-learning Árak:
Kat.

180 nap
75 óra

B

55.000 Ft
helyett
24.900 Ft
AM
55.000 Ft
helyett
15.000 Ft
A1(B)
35.000 Ft
helyett
16.600 Ft
A kieg. 35.000 Ft
helyett
16.600 Ft
A, A1, 55.000 Ft
A2
helyett
24.900 Ft

365 nap
90 óra

póthozzáférés:
tananyag/
vizsgafelkészítő
tananyag

Forgalmi
vizsgára
felkészítő
tananyag:
vizsgaútvonalak
90 nap / 30 óra

Forgalmi
vizsgára
felkészítő
tananyag
póthozzáférés
30 nap / 10 óra

5 500 Ft

6 000 Ft

3 000 Ft

65.000 Ft
helyett
29.900 Ft
65.000 Ft
helyett
29.900 Ft
45.000 Ft
helyett
29.900 Ft
45.000 Ft
helyett
29.900 Ft
65.000 Ft
helyett
29.900 Ft

5 500 Ft
5 500 Ft
5 500 Ft
5 500 Ft

Idegen nyelvű E-learning tananyagok :
Idegennyelvű tanfolyamok
Tananyag
B angol
nyelven

B német
nyelven

Póthozzáférés

Vizsgafelkészítő
tananyag

180 nap/ 75 30 nap/ 10 óra
óra
45.000 Ft
16.000 Ft

90 nap/ 36 óra

180 nap/ 75 30 nap/ 10 óra
óra
45.000 Ft
16.000 Ft

90 nap/ 36 óra

28.000 Ft

28.000 Ft

B kínai
nyelven

_

_

90 nap/ 24 óra
34.000Ft

Külföldi tanulóink gyakorlati oktatásának díja
Tantermi
elméleti
tanfolyam
tanulóknak:
 1 fő esetén 4.400 Ft/óra


külföldi

2, vagy több fő esetén 2.200 Ft/óra



B kategória: 8.500 Ft/óra (alap- és
pótóra egyaránt)



A1, A2, A kategória: 8.500 Ft/óra
(alap- és pótóra egyaránt)

Elméleti vizsgadíj:


szóbeli: 6.000 Ft



számítógépes: 4.600 Ft



Járműkezelési vizsgadíj: 4.700 Ft ( csak A1,
A2, A kategória esetében)
Forgalmi vizsgadíj: 11.000 Ft (A1, A2, A és B
kategória
esetében

Ha a tanuló hallgatói jogviszony igazolást hoz, annak is szükséges az eredeti
példánya!

A felkészülés önállóan történik. Az E-learning-es képzés elektronikus, digitális úton közvetíti a
tananyagot, amelyhez internet-kapcsolatos számítógépre és egy web böngészőre van szükség.
Így, Ön helytől és időtől függetlenül végezheti az elméleti képzést.
Ez a rendszer a KAV jóváhagyásával működik, manipulálhatatlanul rögzíti és értékeli az Ön
tanulását. A tesztek tetszőleges számban ismételhetők, a felhasználási időn belül. A
jelentkezéstől számított 9 hónapon belül kell vizsgáznia, sikeres elméleti vizsgát pedig 12
hónapon belül kell teljesítenie a tanulónak, ha ezt nem teljesíti akkor új elméleti tanfolyamon
kell, hogy részt vegyen.
A Kormány 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelete szerint a 2018. július 1-jét követően sikeresen
letett „B” kategóriás közúti járművezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési
alapismeretek vizsga díjához, illetve a hozzá kapcsolódó közlekedési alapismeretek tanfolyam
díjához max. 25.000 Ft támogatás igényelhető vissza. (sikeres Kresz vizsga esetén)

FELÜGYELETI SZERVEK:
Engedélyező hatóság:
 Innovációs és Technológiai Minisztérium
1011 Budapest, Fő u. 44-50.

Felügyeletet ellátó szerv:


KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság Dél-alföldi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Csongrád
Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály
6728 Szeged, Kereskedő köz 3-5.
Telefon: +36 62/681-616



Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Foglalkoztatási és
Fogyasztóvédelmi Főosztály Foglalkoztatási Osztály
6721 Szeged, Rákóczi tér 1.
Telefon: +36 62/561-566



Pest Megyei Kormányhivatal Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály 1089 Budapest,
Kálvária tér 7. Telefon: +36 1/210-9721



Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Foglalkoztatási és
Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály
6728 Szeged, Kereskedő köz 3-5. („D” épület)
Ügyfélfogadás: Rákóczi tér 1. szám alatt

Telefon: +36 62/680-532
Cégbírósága:

CSONGRÁD MEGYEI BÍRÓSÁG
6722 Szeged, Tábor u. 4.
Telefon: 62/470-177

Általános érdekképviselet:

CSONGRÁD MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
6721 Szeged, Szilágyi u. 5
Telefon: 62/486-987, 62/426-343

Szakmai érdekképviselet:

MAGYAR AUTÓSISKOLÁK SZÖVETSÉGÉNEK TERÜLETI
SZERVEZETE
6722 Szeged, Londoni krt. 10.
Telefon: 62/426-433

KÍVÁNUNK ÖNNEK JÓ TANULÁST ÉS SIKERES VIZSGÁKAT!

Dudás László István
iskolavezető

