Dulicsek Autósiskola KFT.
6100 Kiskunfélegyháza, Béke tér 9682.
VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK
A képző szerv:
megnevezése: Dulicsek Autósiskola Korlátolt Felelősségű Társaság
rövidített neve: Dulicsek Autósiskola Kft.
Címe: 6100 Kiskunfélegyháza, Béke tér 9682.
Tel.: +36-20/9-709-758
E-mail címe: dulicsekautosiskola@gmail.com
Honlap címe: www.dulicsekautosiskola.hu
Cégbírósági bejegyzés száma: 03-09-124390

A cég formája: korlátolt felelősségű társaság (KFT)
Az iskolavezető neve: Fehér Katalin
E-mail címe: katasuli@citromail.hu
Telefonszáma: 0630/312-19-78
Az iskolavezetői tevékenység jogcíme:
Az ügyfélfogadó címe, telefonszáma és az ügyfélfogadás időpontja:
Címe:6100 Kiskunfélegyháza, Béke tér 9682.
Tel.: +36-20/320-41-72
Ügyfélfogadás:

Hétfő: 1100-1600-ig
Kedd 0900-1600-ig
Szerda: 1100-1600-ig
Csütörtök: 1100-1600-ig
Péntek: 1100-1600-ig

Az oktatás helyszínei:
Telephely: 6100 Kiskunfélegyháza, Béke tér 9682.
Elméleti oktatás: 6100 Kiskunfélegyháza, Béke tér 9682.
Elméleti oktatás: 6000 Kecskemét, Csongrádi utca 5..
Gyakorlati tanpálya: 6400 Kiskunhalas, Vállalkozók útja 2.
Gyakorlati vezetés a főoktatás során jellemzően Kecskemét és
környéke.

ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ
A tájékoztató célja: segítséget nyújtani a tanfolyamra jelentkezéssel kapcsolatos
ügyintézésekről:
Ügyfélfogadás:

6100 Kiskunfélegyháza, Béke tér 9682.
Hétfő: 1100-1600-ig
Kedd 0900-1600-ig
Szerda: 1100-1600-ig
Csütörtök: 1100-1600-ig
Péntek: 1100-1600-ig
6000 Kecskemét, Csongrádi utca 5..
Hétfőtől csütörtökig: 1300-1700-ig

A vállalkozás indítható tanfolyamai






„AM” segédmotor-kerékpár
„A1” alkategória
„A2” alkategória
„A” kategória
„B” kategória

Minden kategóriában folyamatosan indul tanfolyam, amelyekre a hallgatók
jelentkezésük alapján kerülnek besorolásra.
A tanfolyamra történő jelentkezés előfeltételei:
"AM" /segédmotoros-kerékpár/:




jelentkezési lap kitöltése személyi igazolvány alapján
13,5 életév és írni, olvasni tudás
közlekedésbiztonsági alkalmasság

Előírt elmélet óraszám: 16 óra
Képzőszervünk 20 órában tartja az elméleti oktatást, az alábbi bontásban:

Elméleti óraszámok: Vezetéselmélet: 4 óra
Gyakorlati óraszámok: 4 óra rutin /járműkezelés/
6 óra forgalmi vezetés
Minimum 100km futásteljesítménynek teljesülni kell.
Tandíj:

Elmélet: 11000 FT
Gyakorlat 39000 Ft
Pótóra: 3900 Ft

Befizetés módja: készpénzben történik, melyről a képzőszerv átvételi
elismervényt állít ki. Egyösszegű befizetés vagy részletfizetés lehetséges.
A tandíj teljes összegét az utolsó vizsgára jelentéskor ki kell egyenlíteni.
Vizsgadíj:

4600 Ft, elmélet
3600 Ft rutin
3600 Ft forgalom

Befizetés módja: készpénzben történik, melyről a képzőszerv átvételi elismervényt állít ki, és
a vizsgára jelentéskor fizeti be a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit
Kft. Bács-Kiskun Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztályán, (6000 Kecskemét,
Szent István krt. 19/A., Tel.: +3676795140) az alapvizsgák díjait.
Az elmélet /KRESZ/ pótvizsga díját a tanuló önállóan is befizetheti a KAV
Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Bács-Kiskun Megyei
Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztályán, a sikertelen vizsga után akár azonnal.
A közúti elsősegélynyújtás /EÜ/ vizsgát képzőszervünk megszervezi, melynek díját
és a fizetés módját a Vöröskereszt határozza meg.
EÜ vizsgadíj: 8200 Ft

Motorkerékpár kategóriák:
„A1” alkategória




jelentkezési lap kitöltése személyi igazolvány alapján
15,5 életév,



8 osztály elvégzését igazoló eredeti bizonyítvány + fénymásolat, vagy hiteles másolat
24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 10 § (4)

Az alapfokú iskolai végzettség igazolásának módjai:
a) személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon
szerzett doktori címmel,
b) az iskolai végzettség igazolására szóló okmány
ba) eredeti példányával,
bb) a közjegyző vagy a kiállító által hitelesített példányával,
bc) külföldi bizonyítvány és oklevél esetén az eredeti okmánnyal és annak
hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány
adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott
„Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), vagy
bd) 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.





I-es csoportú egészségügyi alkalmasság,
munkakör betöltéséhez II-es csoportú egészségügyi alkalmasság
közlekedésbiztonsági alkalmasság

Előírt elméleti összes óraszám: 22 óra
Képzőszervünk is ebben az óraszámban tartja az elméleti oktatást, az
alábbi bontásban:
Elméleti óraszámok:

Gyakorlati óraszámok:

KRESZ: 16 óra
Vezetéselmélet: 4 óra
SZÜ: 2 óra
6 óra rutin/járműkezelés/ vezetés
8 óra forgalmi vezetés városban
2 óra forgalmi vezetés országúton

Minimum 240km futásteljesítmény teljesülni kell.

Tandíj:

Elmélet: 17600 FT
Gyakorlat 62400 Ft
Pótóra: 3900 Ft

Befizetés módja: készpénzben történik, melyről a képzőszerv átvételi
elismervényt állít ki. Egyösszegű befizetés vagy részletfizetés lehetséges.
A tandíj teljes összegét az utolsó vizsgára jelentéskor ki kell egyenlíteni.
Vizsgadíj:

4600 Ft, elmélet
4700 Ft rutin
11000 Ft forgalom

Befizetés módja: készpénzben történik, melyről a képzőszerv átvételi elismervényt állít ki, és
a vizsgára jelentéskor fizeti be a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit
Kft. Bács-Kiskun Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztályán, (6000 Kecskemét,
Szent István krt. 19/A., Tel.: +3676795140) az alapvizsgák díjait.
Az elmélet /KRESZ/ pótvizsga díját a tanuló önállóan is befizetheti a KAV
Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Bács-Kiskun Megyei
Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztályán, a sikertelen vizsga után akár azonnal.
A közúti elsősegélynyújtás /EÜ/ vizsgát képzőszervünk megszervezi, melynek díját
és a fizetés módját a Vöröskereszt határozza meg.
EÜ vizsgadíj: 8200 Ft
„A1” alkategória, érvényes "B" kategóriával /B125/



jelentkezési lap kitöltése személyi igazolvány alapján
17 életév,



8 osztály elvégzését igazoló eredeti bizonyítvány + fénymásolat, vagy hiteles másolat
24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 10 § (4)

Az alapfokú iskolai végzettség igazolásának módjai:
a) személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon
szerzett doktori címmel,
b) az iskolai végzettség igazolására szóló okmány
ba) eredeti példányával,
bb) a közjegyző vagy a kiállító által hitelesített példányával,
bc) külföldi bizonyítvány és oklevél esetén az eredeti okmánnyal és annak
hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány
adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott
„Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), vagy
bd) 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.



I-es csoportú egészségügyi alkalmasság,
munkakör betöltéséhez II-es csoportú egészségügyi alkalmasság




közlekedésbiztonsági alkalmasság
érvényes "B" kategóriás vezetői
engedély
Előírt elméleti összes óraszám: 3 óra
Képzőszervünk is ebben az óraszámban tartja az elméleti oktatást, az
alábbi bontásban:

Elméleti óraszámok:

KRESZ: 1 óra
Vezetéselmélet: 1 óra
SZÜ: 1 óra
Gyakorlati óraszámok: 1 óra rutin/járműkezelés/ vezetés
1 óra forgalmi vezetés
Minimum 30km futásteljesítménynek teljesülni kell.
Tandíj:

Elmélet: 10000 FT
Gyakorlat 30000 Ft
Pótóra: 5000 Ft

Befizetés módja: készpénzben történik, melyről a képzőszerv átvételi
elismervényt állít ki. Egyösszegű befizetés vagy részletfizetés lehetséges.
A tandíj teljes összegét az utolsó vizsgára jelentéskor ki kell egyenlíteni.
Vizsgadíj:

4600 Ft, elmélet
11000 Ft forgalom

Befizetés módja: készpénzben történik, melyről a képzőszerv átvételi elismervényt állít ki, és
a vizsgára jelentéskor fizeti be a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit
Kft. Bács-Kiskun Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztályán, (6000 Kecskemét,
Szent István krt. 19/A., Tel.: +3676795140) az alapvizsgák díjait.
Az elmélet /KRESZ/ pótvizsga díját a tanuló önállóan is befizetheti a KAV
Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Bács-Kiskun Megyei
Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztályán, a sikertelen vizsga után akár azonnal.

„A2” kategória




jelentkezési lap kitöltése személyi igazolvány alapján
17,5 életév,
8 osztály elvégzését igazoló eredeti bizonyítvány + fénymásolat
24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 10 § (4)

Az alapfokú iskolai végzettség igazolásának módjai:
a) személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon
szerzett doktori címmel,
b) az iskolai végzettség igazolására szóló okmány
ba) eredeti példányával,
bb) a közjegyző vagy a kiállító által hitelesített példányával,
bc) külföldi bizonyítvány és oklevél esetén az eredeti okmánnyal és annak
hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány
adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott
„Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), vagy
bd) 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.





I-es csoportú egészségügyi alkalmasság,
munkakör betöltéséhez II-es csoportú egészségügyi alkalmasság
közlekedésbiztonsági alkalmasság

Előírt elméleti összes óraszám: 3 óra

Képzőszervünk is ebben az óraszámban tartja az elméleti oktatást, az
alábbi bontásban:
Elméleti óraszámok:

Gyakorlati óraszámok:

KRESZ: 16 óra
Vezetéselmélet: 4 óra
SZÜ: 2 óra
6 óra rutin / járműkezelés/ vezetés
8 óra forgalmi vezetés városban
2 óra forgalmi vezetés országúton

Minimum 240km futásteljesítménynek teljesülni kell.
Tandíj:

Elmélet: 17600 FT
Gyakorlat 72400 Ft
Pótóra: 3900 Ft

Befizetés módja: készpénzben történik, melyről a képzőszerv átvételi
elismervényt állít ki. Egyösszegű befizetés vagy részletfizetés lehetséges.

A tandíj teljes összegét az utolsó vizsgára jelentéskor ki kell egyenlíteni.
Vizsgadíj:

4600 Ft, elmélet
4700 Ft rutin/járműkezelés/
11000 Ft forgalom

Befizetés módja: készpénzben történik, melyről a képzőszerv átvételi elismervényt állít ki, és
a vizsgára jelentéskor fizeti be a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit
Kft. Bács-Kiskun Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztályán, (6000 Kecskemét,
Szent István krt. 19/A., Tel.: +3676795140) az alapvizsgák díjait.
Az elmélet /KRESZ/ pótvizsga díját a tanuló önállóan is befizetheti a KAV
Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Bács-Kiskun Megyei
Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztályán, a sikertelen vizsga után akár azonnal.
A közúti elsősegélynyújtás /EÜ/ vizsgát képzőszervünk megszervezi, melynek díját
és a fizetés módját a Vöröskereszt határozza meg. EÜ vizsgadíj: 8200 Ft
„A2” kategória, ha van "A1" kategória 2 éven belül





Ez esetben az A1 alkategóriás sikeres KRESZ-vizsgának is 2 éven belülinek
kell lennie az A2 kategóriás tanfolyam utolsó forgalmi vizsgájáig.
jelentkezési lap kitöltése személyi igazolvány alapján
18 életév,
8 osztály elvégzését igazoló eredeti bizonyítvány + fénymásolat
24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 10 § (4)

Az alapfokú iskolai végzettség igazolásának módjai:
a) személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon
szerzett doktori címmel,
b) az iskolai végzettség igazolására szóló okmány
ba) eredeti példányával,
bb) a közjegyző vagy a kiállító által hitelesített példányával,
bc) külföldi bizonyítvány és oklevél esetén az eredeti okmánnyal és annak
hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány
adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott
„Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), vagy
bd) 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.






érvényes vezetői engedély
I-es csoportú egészségügyi alkalmasság,
munkakör betöltéséhez II-es csoportú egészségügyi alkalmasság
közlekedésbiztonsági alkalmasság

Ez esetben előírt elméleti képzés nem szükséges
Gyakorlati óraszámok:

4 óra rutin/járműkezelés/ vezetés
6 óra forgalmi vezetés városban
2 óra forgalmi vezetés országúton

Minimum 180km futásteljesítménynek teljesülnie kell.
Tandíj:

Gyakorlat: 80000 Ft
Pótóra: 80000 Ft

Befizetés módja: készpénzben történik, melyről a képzőszerv átvételi
elismervényt állít ki. Egyösszegű befizetés vagy részletfizetés lehetséges.
A tandíj teljes összegét az utolsó vizsgára jelentéskor ki kell egyenlíteni.
Vizsgadíj:

4700 Ft rutin/járműkezelés/
11000 Ft forgalom

Befizetés módja: készpénzben történik, melyről a képzőszerv átvételi elismervényt állít ki, és
a vizsgára jelentéskor fizeti be a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit
Kft. Bács-Kiskun Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztályán, (6000 Kecskemét,
Szent István krt. 19/A., Tel.: +3676795140) az alapvizsgák díjait.

„A2” kategória, ha van "A1" kategória 2 éven túl




jelentkezési lap kitöltése személyi igazolvány alapján
18 életév,
osztály elvégzését igazoló eredeti bizonyítvány + fénymásolat
24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 10 § (4)

Az alapfokú iskolai végzettség igazolásának módjai:
a) személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon
szerzett doktori címmel,
b) az iskolai végzettség igazolására szóló okmány
ba) eredeti példányával,
bb) a közjegyző vagy a kiállító által hitelesített példányával,
bc) külföldi bizonyítvány és oklevél esetén az eredeti okmánnyal és annak
hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány
adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott
„Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), vagy
bd) 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.




érvényes vezetői engedély
I-es csoportú egészségügyi alkalmasság,




munkakör betöltéséhez II-es csoportú egészségügyi alkalmasság
közlekedésbiztonsági alkalmasság

Előírt elméleti összes óraszám: 3 óra
Képzőszervünk is ebben az óraszámban tartja az elméleti oktatást, az
alábbi bontásban:
Elméleti óraszámok:

Gyakorlati óraszámok:

KRESZ: 1 óra
Vezetéselmélet: 1 óra
SZÜ: 1 óra
2 óra rutin/járműkezelés/ vezetés
4 óra forgalmi vezetés városban
2 óra forgalmi vezetés országúton

Minimum 120km futásteljesítménynek teljesülnie kell.
Tandíj:

Elmélet: 10000 Ft
Gyakorlat: 50000 Ft
Pótóra: 3900 Ft

Befizetés módja: készpénzben történik, melyről a képzőszerv átvételi
elismervényt állít ki. Egyösszegű befizetés vagy részletfizetés lehetséges.
A tandíj teljes összegét az utolsó vizsgára jelentéskor ki kell egyenlíteni.
Vizsgadíj:

4600 Ft, elmélet
4700 Ft rutin/járműkezelés/
11000 Ft forgalom

Befizetés módja: készpénzben történik, melyről a képzőszerv átvételi elismervényt állít ki, és
a vizsgára jelentéskor fizeti be a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit
Kft. Bács-Kiskun Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztályán, (6000 Kecskemét,
Szent István krt. 19/A., Tel.: +3676795140) az alapvizsgák díjait.
Az elmélet /KRESZ/ pótvizsga díját a tanuló önállóan is befizetheti a KAV
Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Bács-Kiskun Megyei
Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztályán, a sikertelen vizsga után akár azonnal.
„A” kategória, "A1" alkategória megszerzését követő 2 éven belül




Aki „A1” alkategóriával rendelkezik
Aki a 24. életévét betöltötte, csak gyakorlati vizsgát kell tegyen.
osztály elvégzését igazoló eredeti bizonyítvány + fénymásolat
24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 10 § (4)

Az alapfokú iskolai végzettség igazolásának módjai:
a) személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon
szerzett doktori címmel,
b) az iskolai végzettség igazolására szóló okmány
ba) eredeti példányával,

bb) a közjegyző vagy a kiállító által hitelesített példányával,
bc) külföldi bizonyítvány és oklevél esetén az eredeti okmánnyal és annak
hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány
adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott
„Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), vagy
bd) 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.






érvényes vezetői engedély
I-es csoportú egészségügyi alkalmasság,
munkakör betöltéséhez II-es csoportú egészségügyi alkalmasság
közlekedésbiztonsági alkalmasság

Gyakorlati óraszámok:

4 óra rutin/járműkezelés/ vezetés
6 óra forgalmi vezetés városban
2 óra forgalmi vezetés országúton

Minimum 180km futásteljesítménynek kell teljesülnie.
Tandíj:

Gyakorlat: 60000 Ft
Pótóra: 4000 Ft

Befizetés módja: készpénzben történik, melyről a képzőszerv átvételi
elismervényt állít ki. Egyösszegű befizetés vagy részletfizetés lehetséges.
A tandíj teljes összegét az utolsó vizsgára jelentéskor ki kell egyenlíteni.
Vizsgadíj:

4700 Ft rutin/járműkezelés/
11000 Ft forgalom

Befizetés módja: készpénzben történik, melyről a képzőszerv átvételi elismervényt állít ki, és
a vizsgára jelentéskor fizeti be a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit
Kft. Bács-Kiskun Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztályán, (6000 Kecskemét,
Szent István krt. 19/A., Tel.: +3676795140) az alapvizsgák díjait.

„A” kategória, "A1" alkategória megszerzését követő 2 éven túl





jelentkezési lap kitöltése személyi igazolvány alapján
Aki „A1” kategóriával rendelkezik
Aki a 24. életévét betöltötte, elméleti és gyakorlati vizsga kell.
osztály elvégzését igazoló eredeti bizonyítvány + fénymásolat
24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 10 § (4)

Az alapfokú iskolai végzettség igazolásának módjai:
a) személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett
doktori címmel,
b) az iskolai végzettség igazolására szóló okmány
ba) eredeti példányával,
bb) a közjegyző vagy a kiállító által hitelesített példányával,
bc) külföldi bizonyítvány és oklevél esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles
fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott
tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és
oklevél mintatár”-ban), vagy
bd) 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.





érvényes vezetői engedély
I-es csoportú egészségügyi alkalmasság,
munkakör betöltéséhez II-es csoportú egészségügyi alkalmasság
közlekedésbiztonsági alkalmasság

Elméleti óraszámok:

Gyakorlati óraszámok:

KRESZ: 1 óra
Vezetéselmélet: 1 óra
SZÜ: 1 óra
4 óra rutin/járműkezelés/ vezetés
4 óra forgalmi vezetés városban
2 óra forgalmi vezetés országúton

Minimum 150km futásteljesítménynek teljesülnie kell.
Tandíj:

Elmélet: 10000 Ft
Gyakorlat: 65000 Ft
Pótóra: 4000 Ft

Befizetés módja: készpénzben történik, melyről a képzőszerv átvételi
elismervényt állít ki. Egyösszegű befizetés vagy részletfizetés lehetséges.
A tandíj teljes összegét az utolsó vizsgára jelentéskor ki kell egyenlíteni.
Vizsgadíj:

4600 Ft, elmélet
4700 Ft rutin/járműkezelés/
11000 Ft forgalom

Befizetés módja: készpénzben történik, melyről a képzőszerv átvételi elismervényt állít ki, és
a vizsgára jelentéskor fizeti be a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit
Kft. Bács-Kiskun Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztályán, (6000 Kecskemét,
Szent István krt. 19/A., Tel.: +3676795140) az alapvizsgák díjait.

Az elmélet /KRESZ/ pótvizsga díját a tanuló önállóan is befizetheti a KAV
Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Bács-Kiskun Megyei
Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztályán, a sikertelen vizsga után akár azonnal.
„A” kategória, "A korlátozott" vagy "A2" kategória megszerzését követő 2 éven belül






Ez esetben az előfeltételként meghatározott kategória KRESZ vizsgájának is 2
éven belülinek kell lennie az "A" kategóriás tanfolyam utolsó forgalmi vizsgájáig.
jelentkezési kitöltése személyi igazolvány alapján
Aki „A korlátozott” vagy „A2” kategóriával rendelkezik
Aki a 24. életévét betöltötte, csak gyakorlati vizsga kell.
osztály elvégzését igazoló eredeti bizonyítvány + fénymásolat
24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 10 § (4)

Az alapfokú iskolai végzettség igazolásának módjai:
a) személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett
doktori címmel,
b) az iskolai végzettség igazolására szóló okmány
ba) eredeti példányával,
bb) a közjegyző vagy a kiállító által hitelesített példányával,
bc) külföldi bizonyítvány és oklevél esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles
fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott
tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és
oklevél mintatár”-ban), vagy
bd) 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.




munkakör betöltéséhez II-es csoportú egészségügyi alkalmasság
közlekedésbiztonsági alkalmasság
érvényes vezetői engedély

Gyakorlati óraszámok:

4 óra rutin/járműkezelés/ vezetés
4 óra forgalmi vezetés városban
4 óra forgalmi vezetés országúton

Minimum 180km futásteljesítménynek teljesülnie kell.
Tandíj:
Gyakorlat: 70000 Ft
Pótóra: 4000 Ft
Befizetés módja: készpénzben történik, melyről a képzőszerv átvételi
elismervényt állít ki. Egyösszegű befizetés vagy részletfizetés lehetséges.
A tandíj teljes összegét az utolsó vizsgára jelentéskor ki kell egyenlíteni.

Vizsgadíj:
4700 Ft rutin/járműkezelés/
11000 Ft forgalom

Befizetés módja: készpénzben történik, melyről a képzőszerv átvételi elismervényt állít ki, és
a vizsgára jelentéskor fizeti be a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit
Kft. Bács-Kiskun Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztályán, (6000 Kecskemét,
Szent István krt. 19/A., Tel.: +3676795140) az alapvizsgák díjait.
„A” kategória, "A korlátozott" vagy "A2" kategória megszerzését követő 2 éven túl




jelentkezési kitöltése személyi igazolvány alapján
Aki a 20. életévét betöltötte, elméleti és gyakorlati vizsga kell.
8 osztály elvégzését igazoló eredeti bizonyítvány + fénymásolat
24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 10 § (4)

Az alapfokú iskolai végzettség igazolásának módjai:
a) személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett
doktori címmel,
b) az iskolai végzettség igazolására szóló okmány
ba) eredeti példányával,
bb) a közjegyző vagy a kiállító által hitelesített példányával,
bc) külföldi bizonyítvány és oklevél esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles
fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott
tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és
oklevél mintatár”-ban), vagy
bd) 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.




munkakör betöltéséhez II-es csoportú egészségügyi alkalmasság
közlekedésbiztonsági alkalmasság
érvényes vezetői engedély

Elméleti óraszámok: KRESZ: 1 óra
Vezetéselmélet: 1 óra
SZÜ: 1 óra
Gyakorlati óraszámok:
2 óra rutin/járműkezelés/ vezetés
4 óra forgalmi vezetés városban
2 óra forgalmi vezetés országúton
Minimum 120km futásteljesítmény teljesülnie kell.
Tandíj:

Elmélet: 10000 Ft
Gyakorlat: 70000 Ft
Pótóra: 4000 Ft

Befizetés módja: készpénzben történik, melyről a képzőszerv átvételi
elismervényt állít ki. Egyösszegű befizetés vagy részletfizetés lehetséges.
A tandíj teljes összegét az utolsó vizsgára jelentéskor ki kell egyenlíteni.
Vizsgadíj:

4600 Ft, elmélet
4700 Ft rutin/járműkezelés/
11000 Ft forgalom

Befizetés módja: készpénzben történik, melyről a képzőszerv átvételi elismervényt állít ki, és
a vizsgára jelentéskor fizeti be a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit
Kft. Bács-Kiskun Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztályán, (6000 Kecskemét,
Szent István krt. 19/A., Tel.: +3676795140) az alapvizsgák díjait.
Az elmélet /KRESZ/ pótvizsga díját a tanuló önállóan is befizetheti a KAV
Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Bács-Kiskun Megyei
Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztályán, a sikertelen vizsga után akár azonnal.
„A” kategória / előzmény nélkül /




jelentkezési kitöltése személyi igazolvány alapján
Aki a 24. életévét betöltötte, elméleti és gyakorlati vizsga kell.
osztály elvégzését igazoló eredeti bizonyítvány + fénymásolat
24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 10 § (4)

Az alapfokú iskolai végzettség igazolásának módjai:
a) személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett
doktori címmel,
b) az iskolai végzettség igazolására szóló okmány
ba) eredeti példányával,
bb) a közjegyző vagy a kiállító által hitelesített példányával,
bc) külföldi bizonyítvány és oklevél esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles
fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott
tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és
oklevél mintatár”-ban), vagy
bd) 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.





I-es csoportú egészségügyi alkalmasság, amit a háziorvos állít ki díj ellenében
munkakör betöltéséhez II-es csoportú egészségügyi alkalmasság
közlekedésbiztonsági alkalmasság

Előírt elméleti összes óraszám: 22 óra

Képzőszervünk is ebben az óraszámban tartja az elméleti oktatást, az
alábbi bontásban:
Elméleti óraszámok:

KRESZ: 16 óra
Vezetéselmélet: 4 óra
SZÜ: 2 óra

Gyakorlati óraszámok: 10 óra rutin /járműkezelés/ vezetés
11 óra forgalmi vezetés városban
5 óra forgalmi vezetés országúton

Minimum 390km futásteljesítménynek teljesülnie kell
Tandíj:

Elmélet: 10000 Ft
Gyakorlat: 145000 Ft
Pótóra: 4000 Ft

Befizetés módja: készpénzben történik, melyről a képzőszerv átvételi
elismervényt állít ki. Egyösszegű befizetés vagy részletfizetés lehetséges.
A tandíj teljes összegét az utolsó vizsgára jelentéskor ki kell egyenlíteni.
Vizsgadíj:

4600 Ft, elmélet
4700 Ft, rutin (járműkezelés)
11000 Ft forgalom

Befizetés módja: készpénzben történik, melyről a képzőszerv átvételi elismervényt állít ki, és
a vizsgára jelentéskor fizeti be a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit
Kft. Bács-Kiskun Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztályán, (6000 Kecskemét,
Szent István krt. 19/A., Tel.: +3676795140) az alapvizsgák díjait.
Az elmélet /KRESZ/ pótvizsga díját a tanuló önállóan is befizetheti a KAV
Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Bács-Kiskun Megyei
Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztályán, a sikertelen vizsga után akár azonnal.
A közúti elsősegélynyújtás /EÜ/ vizsgát képzőszervünk megszervezi, melynek díját
és a fizetés módját a Vöröskereszt határozza meg.
EÜ vizsgadíj: 8200 Ft
Motorkerékpár kategóriákban az öltözék:









bukósisak
szemüveg / a bukósisak kialakításától függően /
protektoros hosszúnadrág és protektoros dzseki / nadrágba vagy a
nadrágra illeszthető térdprotektorral, dzsekibe, vagy dzsekire illeszthető
könyök és gerincprotektorral /
protektor kesztyű
magas szárú zárt cipő, vagy csizma
elől és hátul „T” betűjelzéssel ellátott, tanulónként eltérő színű vagy
számozott mellény
a főoktatás és a vizsga során a tanuló és az oktató közötti kapcsolatot rádió adóvevő készülékkel kell biztosítani.

Személygépkocsi „B” kategória




jelentkezési lap kitöltése személyi igazolvány alapján
16,5 életév,
osztály elvégzését igazoló eredeti bizonyítvány + fénymásolat
24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 10 § (4)

Az alapfokú iskolai végzettség igazolásának módjai:
a) személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett
doktori címmel,
b) az iskolai végzettség igazolására szóló okmány
ba) eredeti példányával,
bb) a közjegyző vagy a kiállító által hitelesített példányával,
bc) külföldi bizonyítvány és oklevél esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles
fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott
tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és
oklevél mintatár”-ban), vagy
bd) 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.






I-es csoportú egészségügyi alkalmasság, amit a háziorvos állít ki díj ellenében
munkakör betöltéséhez II-es csoportú egészségügyi alkalmasság
PÁV I. alkalmas minősítés megkülönböztető jelzéseket használó jármű vezetéséhez.
közlekedésbiztonsági alkalmasság
Képzőszervünk is ebben az óraszámban tartja az elméleti oktatást, az
alábbi bontásban:

Elméleti óraszámok:

Gyakorlati óraszámok:

KRESZ: 18 óra
Vezetéselmélet: 6 óra
SZÜ: 4 óra
9 óra alap vezetés
14 óra forgalmi vezetés városban
4 óra forgalmi vezetés országúton
2 óra forgalmi vezetés éjszaka

Minimum 580km futásteljesítménynek teljesülnie kell.
Tandíj:

Elmélet: 40000 Ft
Gyakorlat: 156000 Ft
Pótóra: 5200 Ft

Befizetés módja: készpénzben történik, melyről a képzőszerv átvételi
elismervényt állít ki. Egyösszegű befizetés vagy részletfizetés lehetséges.

A tandíj teljes összegét az utolsó vizsgára jelentéskor ki kell egyenlíteni.
Vizsgadíj:

4600 Ft, elmélet
11000 Ft forgalom

Befizetés módja: készpénzben történik, melyről a képzőszerv átvételi elismervényt állít ki, és
a vizsgára jelentéskor fizeti be a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit
Kft. Bács-Kiskun Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztályán, (6000 Kecskemét,
Szent István krt. 19/A., Tel.: +3676795140) az alapvizsgák díjait.
Az elmélet /KRESZ/ pótvizsga díját a tanuló önállóan is befizetheti a KAV
Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Bács-Kiskun Megyei
Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztályán, a sikertelen vizsga után akár azonnal.
A közúti elsősegélynyújtás /EÜ/ vizsgát képzőszervünk megszervezi, melynek díját
és a fizetés módját a Vöröskereszt határozza meg.
EÜ vizsgadíj: 8200 Ft
A jelentkezési lap, valamint mellékleteinek leadása:
A tényleges jelentkezés a jelentkezési lap és mellékleteinek leadásával történik,
azok birtokában elfogadott.
 A jelentkezéshez le kell adni:
 kitöltött és aláírt jelentkezési lapot
 az egészségügyi alkalmassági véleményt
 mozgássérült az átalakított járművének a Bács-Kiskun megyei Kormányhivatal,
Közlekedési Felügyelőségénél kapott engedélyét
 1984. január 1. után vizsgázottak a vezetői engedélyüket, járművezetői
igazolványukat bemutatásra és fénymásolatát, hogy mentesüljenek az
egészségügyi tanfolyam és vizsga alól.
 8 osztály elvégzését igazoló eredeti bizonyítvány + fénymásolat
 Külföldiek iskolai bizonyítványának hitelesített magyar fordítását + fénymásolatát

A tanfolyam lebonyolítása
A tanfolyam három részből áll:




elsősegélynyújtás
elméleti tanfolyam
gyakorlati képzés

Az elsősegély-nyújtási képzés a Vöröskereszt által szervezett tanfolyamokon és
vizsgán történik.
Az elméleti tanfolyam általában heti 2-3 alkalommal, esetenként 3-4 órás foglalkozással, 15
vagy 16 órai kezdettel valósul meg.
A tananyag a közlekedéshez szükséges elméleti alapokat tartalmazza, elősegítve
a gyakorlati képzést.
A jelentkezéskor ellenőrzésre kerül:


A képzésre jelentkező életkora, betöltötte-e a kategóriához szükséges életkort, vagy
annál legfeljebb fél évvel fiatalabb.



A járművezetői tanfolyamra való felvétel előtt a tanulóval írásbeli szerződést kötünk.
A fiatalkorúval kötött szerződést a törvényes képviselőnek is alá kell írnia.
Jelentkezéskor az alapfokú iskolai végzettség igazoló okmányok bemutatása.



A tanulónak kötelessége a tanfolyam kötelező óraszámainak meghallgatása.
Hiányzásait pótolni kell, amit egyeztetett időpontban kerül bepótlásra a szerződésben
rögzített óradíj felszámolásával.
A közúti járművezető-képző tanfolyamok elméleti tantárgyai és óraszámai megegyeznek a
kötelező minimális óraszámokkal.
Az elméleti tanóra időtartama 45 perc.
Elméleti vizsgára csak az bocsátható:



aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte
megfelel a külön jogszabályokban meghatározott egészségi- és pályaalkalmassági
valamint a közlekedésbiztonsági feltételeknek,
 a megszerezni kívánt jármű vezetésére jogosító okmány kiadásának feltételéül az
előírt életkornál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb.
 a tanulónak a tanfolyam kezdetétől ( az első előadás dátumától) számított 9 hónapon
belül elméleti vizsgáit meg kell kezdenie, illetőleg ugyanezen időponttól számított 12
hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tennie ( ezen határidőn túl a tanuló
elméleti vizsgára kizárólag a tanfolyam megismétlését követően jelenthető )
 ha a tanuló a vizsgakategóriájánál fogva mentesült a teljes elméleti tanfolyam alól,
úgy a fentebb említett időpontot a vezetési karton hitelesítésétől fogva kell számolni,
tehát ettől az időponttól kezdődően számított 12 hónapon belül tehet sikeres vizsgát.
 Legkésőbb az első vizsga napján igazolnia kell a tanulónak az alapfokú iskolai
végzettségét.

Az számítógépes vizsga helyett a felügyelet engedélye alapján szóbeli vizsgát tehet az,
1. aki a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszéli, illetőleg érti,
2. amennyiben a számítógépes vizsgán nem biztosított az adott nyelven, az
adott kategóriában a vizsga
3. a vizsga időpontjában egészségi állapota miatt írásra képtelen.
A gyakorlati képzés célja a biztonságos közlekedéshez szükséges alapok elsajátítása
az elméletben megtanultakra építve. A képzés során a szakmai követelményeket
figyelembe véve az oktatás időpontja alkalmazkodik a tanuló igényeihez. A gyakorlati
képzés csak a sikeres elméleti vizsga után kezdhető meg.
Járműkezelési, forgalmi, vizsgára csak az bocsátható, aki











sikeres elméleti vizsgát tett,
külön jogszabályban a vezetői engedély, járművezetői engedély,
járművezetői igazolvány kiadásának feltételéül előírt életkort betöltötte.
Segédmotoros kerékpár vezetői /AM/, járműkezelési vizsgát tehet az is, aki az
előírt életkort még nem töltötte be, forgalmi vizsgára azonban csak a 14. életév
betöltése után bocsátható.
a követelményként előírt óraszámot levezette
követelményként előírt óraszámot levezette
közlekedésbiztonsági alkalmasság
A gyakorlati vizsgára bocsátás esetében a kötelezően teljesítendő óraszámok
mellett az egyes vizsgakategóriák esetében kötelező menettávolságokat is
teljesíteni kell.
Amennyiben nincs meg a kellő mennyiségű menettávolság, úgy azt a pótóra
keretében kötelezően teljesíteni kell, különben nem tehet gyakorlati vizsgát / lásd
1.táblázat /

Forgalmi vizsga csak sikeres járműkezelési vizsga után tehető




kivételektől eltekintve „B”kategória esetében a rendeletben előírt óraszám után
mehet forgalmi vizsgára
sikeres közlekedési alapismeretek vizsga 2 évig érvényes, ez idő alatt
sikeres gyakorlati vizsgát kell tenni.
2 éven belül 5 sikertelen forgalmi vizsgát követően PÁV vizsgálat szükséges
ahhoz, hogy tanulmányait folytathassa.

Amennyiben a vizsgázó rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton .járművezetésre
pszichológiailag alkalmas minősítést szerzett, továbbiakban járművezetői vizsgához
kapcsolódóan rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatra nem kötelezhető.
A járművezetési gyakorlathoz az alábbi járművek állnak rendelkezésre:
"AM" /Segédmotor-kerékpár/

Gilera SP Runner / Piaggo NRG

"A1"motorkerékpár

125 cm3 motorkerékpár / Honda CG 125

"A2"motorkerékpár

Motorkerékpár / Suzuki SFV650U / 25KW/

"A" kategóriához

600 cm3 motorkerékpár / Honda CBF 600

,,B" kategóriához

Mercedes C200 CDI személygépkocsi,
Toyota Corolla személygépkocsi
Volkswagen Golf Plus
Honda Jazz
Suzuki Swift
Volkswagen Golf
Kia Rio
Mazda 2
Seat Cordoba
Suzuki SX4
Opel Astra

Saját járművet lehet biztosítani a "AM", "A2"., A kategóriákhoz és az "A1", alkategóriához
a gyakorlati oktatáshoz, de meg kell, hogy feleljen a jármű a (24/2005. (IV. 21.) GKM
rendelet)-nek:
A vezetési gyakorlat tantárgy oktatása olyan érvényes hatósági engedéllyel és
jelzéssel rendelkező járművel végezhető, amely megfelel az 5. mellékletben
meghatározott további műszaki feltételeknek, és erről a közlekedési hatóság a 6.
melléklet szerinti tartalommal „oktatójármű-igazolás”-t állít ki. A trolibuszra, a
motorkerékpárra és a segédmotoros kerékpárra vonatkozóan nem kell „oktatójárműigazolás”-t kiállítani.
B kategóriához is lehet saját járművet használni, csak oktatásra való alkalmasságból le
kell vizsgáztatni, és érvényes legyen a hatósági engedélye.

Az oktatás
Az alapismeret oktatása:
Az alapismeretek tantárgyainak összes kötelező (vagy annál több) óraszámán belül az
egyes tantárgyak oktatására fordítandó órák számát a szakoktatóvaI egyeztetve az
iskolavezető határozza meg. A tanfolyamon az alapismeretek oktatása során naponta
legfeljebb 4 elméleti óra (4x45 perc) tartható. Az alapismeretek megtartásának tényét a
Tanulmányi naplóban kell rögzíteni. A kötelező tanfolyami óraszámok az előzőekben
ismertetésre kerültek. Az A és B kategóriák, továbbá az A 1 alkategória esetében a
.Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek" tantárgy hallgatása alól felmentés nem adható.

A járművezetési gyakorlat oktatása
Alapoktatás: a vezetési gyakorlat tantárgy oktatásának azon része, amely a jármű
technikai kezelésének, a manőverezési feladatoknak, valamint a jármű biztonsági
ellenőrzésének oktatására irányul.
Főoktatás: a vezetési gyakorlat tantárgy oktatásának azon része, amely a forgalmi feladatok
oktatására irányul.
Az "AM", "A2" , "A" és "B" kategóriák, továbbá az "A1" alkategória esetében a jármű
biztonsági ellenőrzését, technikai kezelését és a manőverezési feladatokat a gyakorlati
oktató tanítja a vezetési gyakorlat alapoktatási szakaszában. A vezetési gyakorlat oktatása
során az alapoktatási szakaszban naponta legfeljebb 2 óra tartható.
Az alapoktatás alól felmentés nem adható.
A főoktatás során naponta legfeljebb 4 óra tartható, melyet legalább két részben- 2 óra
oktatás után minimálisan 1 óra szünet-közbeiktatásával kell szervezni. Az oktatás idejét
és tényét a vezetési kartonra be kell jegyezni és a tanulóval is igazoltatni kell
A sikertelen vizsgát követően ismételt vizsga legkorábban a vizsga napjától számított 4.
napon ( 3 munkanap elteltével) tehető.
A gyakorlati tantárgyak tanóráinak időtartama 50 perc.
A tandíj-vizsgadíj befizetése részletfizetéssel történik. A tandíj elméleti és vizsgadíj
befizetése a jelentkezéskor nyugta ill. számla adása ellenében. A tan- és
vizsgadíjat csak sikeres orvosi alkalmassági vizsgálat után fizesse be!
A tandíj további fennmaradó részét a gyakorlati oktatás haladásával arányban kell
kiegyenlíteni. Az esetleges sikertelen elméleti vagy gyakorlati vizsgát követően a történik,
melyről a képzőszerv átvételi elismervényt állít ki, és a vizsgára jelentéskor fizeti be a
KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Bács-Kiskun Megyei
Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztályán, (6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A.,
Tel.: +3676795140) lehet befizetni a következő vizsgára a díjat, ahol az időpontot is
megadják.

Amennyiben megbízást ad a befizetésre, a kapott vizsga idejéről értesítem. történik, melyről
a képzőszerv átvételi elismervényt állít ki, és a vizsgára jelentéskor fizeti be a KAV
Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Bács-Kiskun Megyei

Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztályán, (6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A., Tel.:
+3676795140) kapja meg az összes sikeres vizsgát követően a jogosítvány kiállításához
szükséges ügyiratokat, amik alapján az okmányiroda eljár.
A tandíjak mértékét az 1.számú melléklet, a vizsgadíjak és kategória díjak mértékét a
2.számú melléklet tartalmazza,
Az "A", "A2", és "B" kategóriák, továbbá az "A1" alkategória esetében a " szerkezet
és üzemeltetési ismeretek tantárgy hallgatása alól felmentés nem adható. A
felsoroltaknál a "Járműkezelés; vizsga" alól szintén nem adható felmentés.
Pótórák igénylésének módja: A tanuló és az oktatójának egyeztetése alapján.
Egyéb mentességek
A tanfolyam elméleti tantárgyainak foglalkozásain való részvétel alól - kérésre mentesíthető:



a mozgás korlátozott,
a siket,

Az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését - végzettségükre tekintettelaz orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi gyógyszerészi oklevéllel, az
állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi oklevéllel,










védőnői,
diabetikusi,
mentőtiszti,
gyógytornász,
egészségügyi szakoktatói,
diplomás ápolói, oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők,
közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek,
egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek,
továbbá minden olyan vizsgázó, aki 1984. január 1. és 1992.
december 31. között bármely járműkategóriában vezetői
engedélyt, valamint segéd-motorkerékpárra vagy lassú járműre
járművezetői igazolványt szerzett.

Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító "Igazolás"-t és a korábban
megszerzett vezetői engedélyt, járművezetői igazolványt a vizsgabizottságon be kell
mutatni.
A tanuló jogai és kötelezettségei:






vezetési időpont választás, az oktatóval egyeztetve
képzőszerv változtatás,
a fel nem használt tanfolyami díj visszaigénylése,
minden, a részére előírt foglalkozáson köteles részt venni,
a mulasztásokat kötelezően pótolni kell,







a tandíjat " A tandíj, vizsgadíj " befizetése rovatban foglaltak szerint kell
rendezni,
az iskola képzési és pénzügyi rendtartását be kell tartani,
gyakorlati vezetésre a megbeszélt helyen pontosan, a vezetésre alkalmas
állapotban köteles megjelenni,
indokolt esetben két munkanappal előbb a gyakorlati vezetést
lemondhatja
Továbbá a kétkerekű járművek („AM”, „A" kategóriák) gyakorlati képzésén és
gyakorlati vizsgáin való részvétel során, évszaktól függetlenül, megfelelő
öltözetben, (például: magas szárú zárt cipő, erős anyagból készült nem
bőszárú nadrág, dzseki, kesztyű és szemüveg a bukósisak típusától függően)
köteles megjelenni.

A képző szerv joga és kötelezettségei:
kötelessége az érvényben lévő oktatási tematika, valamint a
Vállalkozási feltételekben foglaltak szerint végezni a
teljes képzést,
~
amennyiben a képzés a képző hibáján kívül álló ok miatt
elhúzódik és közben a tanfolyam díja megváltozik, úgy az új
árakat kell figyelembe venni,
~
pótóra nélküli alaptanfolyam díjat a tanfolyam kezdetétől
számított hat hónapig szavatolja a képző.
~
amennyiben a képzést érintő jogszabályban változás áll be, a
képzőszervnek joga van a tanfolyam díjat a mindenkori oktatási
tematikában szereplő követelménynek megfelelően alakítani,
~
amennyiben a hallgató valamilyen okból kifolyólag a szerződést
megszűnteti, a képzőszervnek joga van az addig megkezdett
és igénybevett szolgáltatásért járó tanfolyamdíjat, valamint
kezelési költséget levonni. (kezelési költség 15000 Ft)
~
a tanuló kérésére a tandíjak és vizsgadíjak mértéke bármikor
megtekinthető az ügyfélfogadó irodákban.
A gyakorlati vezetésre megbeszélt helyen az oktató és a tanuló is
bármelyikük akadályoztatása esetén 20 percet köteles várni a másikra.
A képzési igazolás kitöltésének és használatának a célja az, hogy az új képzőszerv
részére információt nyújtson arról, hogy a tanuló a járművezető képző tanfolyam melyik
szakaszáig jutott a tanulásban illetőleg a vizsgákon milyen eredményt ért el.
A tanuló kezdeményezésére a fenti nyomtatványt 3 példányban kell kitölteni a hiteles
adatok kitöltésével 3 munkanapon belül.
Egy példány az elbocsátónál marad, két példányt a kérelmezőnek ( tanulónak) kell átadni.
Képzési igazolást a képzőszervnek 5 évig meg kell őrizni.

Okmányiroda:
Sikeres forgalmi vizsga esetén KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
Nonprofit Kft. Bács-Kiskun Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztálya a
tanuló részére vizsgaigazolást állít ki, és küldi meg az Kormányhivatal részére.
- Az elektronikus igazolás bármely Kormányhivatalban elérhető, így a tanulónak nem
szükséges papír alapú dokumentummal rendelkeznie a vizsga elvégzésről.
- Kormányhivatalban kell igényelni a Vezető engedélyt, amelyhez az alábbi dokumentumok
szükségesek:
1.
Elsősegélynyújtási ismeretek igazolása
2.
Eredeti orvosi alkalmassági vélemény ( háziorvosi)
3.
Elektronikus vizsgaigazolás ( Kormányhivatal rendelkezésére áll a vizsgát
követően 3 munkanappal)
4.
Illetve, ha van már érvényes vezetői engedély, akkor annak bemutatása
- Nem magyar állampolgárokat során a jogosítvány kiváltásához szükséges 6 hónapos
tartózkodási engedély.

A képzés felügyeletét ellátó:
Szakmai Felügyeleti Szerv: KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.
Bács-Kiskun Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály, 6000 Kecskemét, Szent
István krt. 19/A., Tel.: +3676795140
Engedélyező hatóság: Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedéspolitikáért
Felelős Államtitkárság Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság
Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály, 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45. Tel:
+3618141800

DULICSEK AUTÓSISKOLA KFT
A színvonalas képzés érdekében korszerű képzési eszközöket, tanpályát, oktatási
segédeszközöket biztosít a tanuláshoz.

Jó tanulást és balesetmentes közlekedést kívánok!
Kiskunfélegyháza, 2020…………………….
Dulicsek István
……………………………..
ügyvezető igazgató
Dulicsek István Sándor

………………………………

Fehér Katalin
……………………………….
oktató

iskolavezető

TANULMÁNYI SZERZŐDÉS
amely készült járművezetés tárgyában az 1. pontban megjelölt szerződő felek között és az alábbi
pontokban meghatározott feltételek mellett.
1. Dulicsek Autósiskola KFT. képző szerv, 6100, Kiskunfélegyháza, Béke tér. 9682. ( a
továbbiakban képző szerv) vállalja a vele kötött szerződést kötött.
Név: ....................................................................... Tanf szám: .............................................................
Lakáscím: ................................................................................ .............................................................
Szem. ig. szám: ..................................................... Kategória: .............................................................

(a továbbiakban, mint tanfolyam hallgató) teljes tanfolyami képzést a fent megjelölt kategóriában.
2. A járművezetés elméleti tanfolyam díja: ...................................................................... FT
A járművezetés gyakorlati vezetésének díja: .............................................................. FT
A járművezetés összes tanfolyam díja: ....................................................................... FT
Gyakorlati vezetés óradíja: ............................... Ft/óra, mennyiségét a mindenkori oktatási tematika
határozza meg. Pótórákat napi áron teljesít a képző.
(Ártáblázat az iskolában, 6100, Kiskunfélegyháza, Béke tér. 9682., kifüggesztve).
Az itt feltűntetett tanfolyamdíjakat kamatmentesen részletre, vagy egy összegben lehet befizetni az
iskolában. Az elméleti tanfolyami díjat (1.részlet) az elméleti tanfolyam megkezdése előtt kell
megfizetni. A gyakorlati vezetésre eső részt további két, vagy három részletben lehet rendezni.
A szolgáltatást csak az előre kifizetett tandíj ellenében biztosítok. Forgalmi vizsgára való kiírás előtt
kell rendezni az utolsó részletet. A tanfolyamdíjból az esetleges kedvezmény a tanfolyam teljes
képzésére vonatkozik.(elméleti és gyakorlati órákra összesen). Amennyiben a hallgató a
szerződést megszűnteti, akkor a kedvezményt elveszíti.
3. Mint tanfolyam hallgató, nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok a személyes és különleges adataim
közléséhez a jelentkezési lapon és annak a mellékleteit képező okmányokon, melyek szükségesek
a jogosítványom megszerzéséhez.
4. A tanfolyam elméleti részének kezdési időpontja: ...........................................................
Várható befejezése:..........................................................................................................
Oktatási napok: .................................................................................................................
Elméleti oktatás helye: .....................................................................................................
Egyéb helyen: .................................................................................................................
Gyakorló pálya: .................................................................................................................
Rutin ill. a forgalmi vezetések oktatásánál találkozás az oktatóval: .................................
..........................................................................................................................................

5. A képző szerv kötelessége az érvényben lévő oktatási tematika, valamint a
Vállalkozási feltételekben foglaltak szerint végezni a teljes képzést.
6. A képző szerv joga:
Amennyiben a képzés a képző szerv hibáján kívül álló okból elhúzódik, és közben a tanfolyam
díja megváltozik, úgy a képző az új árakat veszi figyelembe. Pótóra nélküli alaptanfolyam díjat
a tanfolyam kezdetétől számított hat hónapig szavatolja a képző szerv.
Amennyiben a képzést érintő jogszabályban változás áll be, a képző szervnek joga van a
tanfolyam díjat a mindenkori oktatási tematikában szereplő követelménynek megfelelően
alakítani.

A tantermi tanulók tanfolyam díjában benne foglaltatik
a valós teszteket tartalmazó edukresz vizsgafelkészítő.
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