
 Au ósiskola
Tájékoztató és Vállalási feltételek B kategória

Székhely:
 1214 Bp., Gőz u.17
Ügyfélfogadás helyszíne, időpontja:
1214 Bp. Gőz u. 17. hétfő-csütörtök: 18-19, szerda, péntek: 10-12

iskolavezető és szakoktató neve: Zoltánné Rákócza Ágnes  e.v. 22168881, tel.: 06-70-
221-1731
email:  zoltanneagi@gmail.com,   web: www.agiautosiskola.hu ,  Felnőttképzési Nyilv.
szám: B/2020/001256

Tanterem: 
1214 Bp. Völgy u. 105.

Tanfolyamra való felvétel módja:
Személyesen  lehet  beiratkozni  az  autósiskola  ügyfélfogadó  irodájában,  e-mailben,  vagy
telefonon egyeztetve.
Szükséges hozzá:

- érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya, már meglévő vezetői engedély
- tandíj első részletet igazoló csekk feladóvevény, utalási igazolás, vagy befizetése az

irodában készpénzben
- I. csoportú orvosi alkalmassági (háziorvostól)

Tanfolyamra való jelentkezés és vizsgára bocsátás feltételei:
Tanfolyamra jelentkezés :

- tanfolyamra az vehető fel, aki a 17. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb hat
hónappal fiatalabb;

- első részlet befizetése (elmélet + elméleti vizsgadíj = 49.600.-Ft)
- az autósiskolának leadott kitöltött jelentkezési lap, megkötött képzési szerződés;

Vizsgára bocsátás feltételei:
- elméleti  vizsgát  az  tehet,  aki  az  egyéb  feltételeknek  megfelel  és  17.  életévét

betöltötte, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb;
- az elméleti tanfolyamot elvégezte, és annak megkezdésétől számítva kevesebb, mint

9 hónap telt el;
- kitöltött, aláírt jelentkezési lap;
- gyakorlati vizsgát csak a 17. életév betöltése után tehet.
- gyakorlati  vizsgát  csak  a  kötelező  óraszám  (29)  levezetése,  illetve  az  előírt

menettávolság (580 km) teljesítése után tehet.
- beiratkozástól  számítva 9 hónapon belül meg kell  történjen az első KRESz vizsga.

Ennek hiányában, tanfolyamot csak ismételt beiratkozással ( Újra kezdéssel)  lehet
folytatni.

- Amennyiben megtörtént 9 hónapon belül az első KRESz vizsga. Így a beiratkozástól
számítva 12 hónap áll rendelkezésre az tanfolyam elméleti részének befejezésére. 12
hónap  után  sincs  sikeres  KRESz  vizsgája,  akkor  a  tanfolyamot  csak  ismételt
beiratkozással ( Újra kezdéssel)  lehet folytatni.

- a jelentkező írni, olvasni tud, és az alapfokú iskolai végzettségéről nyilatkozik
- érvényes orvosi alkalmassági igazolás.

A vizsgán való részvétel feltételei:
• A  tanuló  az  alapfokú  iskolai  végzettségét  legkésőbb  az  első  vizsga  napján  (külföldi
bizonyítvány esetén egy héttel korábban) igazolja a vizsgaközpont részére.
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• Ha a tanuló alapfokú iskolai végzettségét az előző pontban meghatározott módon nem
igazolta, annak teljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható.
Az alapfokú iskolai végzettség hitelt érdemlő módon történő igazolása az alábbi módokon
lehetséges:

- a személyazonosító  okmányokba Magyarországon  bejegyzett,  saját  jogon szerzett
doktori címmel,

- az  iskolai  végzettség  igazolására  szóló  okmány  eredeti-,  vagy  közjegyző,  vagy  a
kiállító által hitelesített példányával, külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az
eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha
az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési
hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), valamint

- a  külföldi  bizonyítványok  és  oklevelek  esetén  olyan  –  hatáskörrel  rendelkező  –
magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági
bizonyítvánnyal,  hatósági  igazolással,  tájékoztatással  vagy  három  hónapnál  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.

Vizsga helyszínek:
- 2310  Szigetszentmiklós,  Csepeli  út  180/6  hrsz.  ((elmélet-gyakorlat(+városi

forgalom))
- Bp., XIV. Komócsy u. 17-19. – elmélet

Elméleti tantárgyak
- Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek ( 2 óra)
- Közlekedési ismeretek ( 20 óra )
- Gépkocsivezetés elmélete ( 6 óra)
- órák 45 percesek. 

Elméleti óraszám: 28 óra tantermi képzést csak megfelelő létszám – min 15 fő – esetén
tartunk.
E-learning oktatás esetén: max. 75 óra / 180 nap
A képzésben résztvevőnek  felmentés  adható  a  24/2005.GKM rendelet  11§-ban  szereplő
végzettségek esetén (külön tájékoztatóban)

 Elméleti oktatási helyszínek címe:
- e-learning formában  zajlik  a  képzés,  az  E-Educátió  Kft-vel  (06-1-577-0222)  kötött

szerződésünk alapján
- tantermi képzést csak min.15 fő jelentkezése estén indítunk!

Gépkocsivezetés gyakorlata összesen: 29 óra (580 km) + 1 vizsgaóra
- alapoktatás: 9 óra
- városi vezetés: 14 óra
- országúti vezetés: 4 óra
- éjszakai vezetés: 2 óra

Választható járművek a gyakorlati képzésben: 
- WV Golf
- WV Bora
- szükség esetén további oktatók és járművek állnak rendelkezésre

Gyakorlópálya címe:
Bp., XIV. Mogyoródi út 32.
+ városi forgalom

A hiányzás pótlásának módja:
A  tantermi  elméleti  előadások  pótlása  1.000.-Ft/óra  bármely  párhuzamosan  futó,  vagy
soron következő, azonos kategóriájú tanfolyamban.
Gyakorlati óra kimaradás az oktatóval egyeztetett módon pótolható.
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A tandíj befizetésének módja:
Elmélet / E-learning: 45.000 Ft (elméleti pótóra: 1.000.-Ft/óra, E-learning pótóra: 5.000 Ft
(10 óra/ 30 nap)

- Gyakorlat:  7.000  Ft/óra  (összesen:  30  óra)  -  A  gyakorlati  vezetés  díját  három
részletben kell fizetni, 10 óránként.

- Gyakorlati pótóra/pótvizsgaóra: 7.000 -Ft/óra
- vizsgadíj/pótvizsgadíj: 15.600.-Ft (elmélet: 4.600.-Ft, gyakorlat: 11.000.-Ft)

A tandíj fizethető:
• készpénzben az ügyfélfogadási irodánkban;
• banki átutalással 

Tansegédletek ára:
- Online vizsgafelkészítő

„B” kategória (30 nap/12 óra): 5.000.- Ft
„B” kategória (45 nap/24 óra): 8.000.- Ft

Részletfizetési lehetőség: 1.részlet: elmélet+vizsgadíj,    2-4 részlet: gyakorlati tandíj

A tanuló áthelyezésének módja és követelményei:
Bármely  hallgató  a  képzés  során  áthelyeztetheti  magát  másik  oktatóhoz,  esetlegesen
másik képzőszervhez, amit az alábbi módon tud megtenni:
Az  iskolavezetőtől  kikéri  az  áthelyező  nyomtatványt  („Képzési  igazolás”),  ezt  az
iskolavezető  3  munkanapon  belül  a  rendelkezésére  bocsátja  (három  példányban)  az
ügyfélszolgálati  irodában.  Ezen  igazolásra  kerül  az  áthelyezés  kiadásának  napjáig
lehallgatott és levezetett órák pontos száma.
A  tanuló-áthelyező  nyomtatvány  kiadásakor  a  felek  elszámolnak  a  befizetésekkel  és
teljesítésekkel.
Ezt követően a hallgató az áthelyező nyomtatvánnyal elmegy a befogadó képzőszervez,
ahol az iskola vezetője intézkedik az áthelyezési eljárás elindításáról.
Ezután  már  csak  a  befogadó  iskolával  kell  a  kapcsolatot  tartani  a  képzés  folytatása
érdekében.
A tanuló áthelyezés a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont hatáskörébe tartozik. 
Tanuló áthelyezés kiállításának adm. költsége 3.000.-Ft.

Tanuló átvétel másik iskolától Ági autósiskolához:
Tanuló  átvétel  lehetséges  iskolánknál.  Ezért  külön  költséget  nem  számítunk  fel.
Iskolavezetővel való megbeszélést követően az előző iskolától fent leírt ( Képzés igazolás)
birtokában tud beiratkozni iskolánkba.  
Az átvett tanuló óradíja 7000 Ft/óra. 

Az engedélyező hatóság elérhetősége:
ITM Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály
1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45.
06- 1/814-1818

Felügyeleti szerv:
Közlekedési, Alkalmassági és Vizsgaközpont
Bp.,XI. Petzvál J.u.39.
06-1/371-3030

A tanuló jogai és kötelezettségei:
 A  tanuló  (  vizsgázó)  köteles  beiratkozáskor  az  alapfokú  iskolai  végzettségéről  a

jelentkezési lapon nyilatkozni és azt az első vizsgán eredeti bizonyítvánnyal igazolni.
 A tanuló köteles – ha tantermi képzésben vesz részt -  az elméleti tanfolyamon részt

venni,  foglalkozásról  való  hiányzást  pótolni  kell,  amennyiben  az  meghaladja  a
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kötelező  óraszám  10%-át.  A  hiányzást  az  ügyfélszolgálati  irodával  egyeztetett
helyszínen  és  időben,  az  elmulasztott  tanórák  témakörével  megegyező
foglalkozás(ok)on kell pótolni.

 Köteles az oktatási, illetve a megkötött részletfizetési szerződés díjrészletét befizetni.
 A sikeres elméleti vizsgától számított 2 éven belül az összes vizsgát abszolválnia kell

a hallgatónak. A sikeres közlekedési alapismeretek (KRESZ) vizsga két évig érvényes.
 Sikertelen elméleti vizsga esetén a vizsgát meg kell ismételni az adott tantárgyból.

Ha a vizsgázó valamelyik vizsgáját nem teljesíti a megadott időn belül, úgy az összes
többi  vizsgája  érvényét  veszti.  Sikertelen  elméleti  vizsga  esetén  pótvizsgadíj
befizetése  mellett  az  ügyfélszolgálati  irodában,  vagy  a  Vizsgaközpontban  lehet
jelentkezni pótvizsgára.

 A sikeres elméleti vizsgát követően a gyakorlati oktatás előjegyzés alapján, az éppen
aktuális  oktató  kapacitás,  illetve  a  tanuló  által  választott  képzési  intenzitás
függvényében kezdhető el.

 Az ötödik sikertelen forgalmi vizsga esetén a tanulónak PAV vizsgálaton kell  részt
vennie.

 A  tanuló  a  képzés  során  oktatót,  ill.  gépkocsit  is  cserélhet  az  iskolavezetővel
egyeztetve.

 A  gyakorlati  vezetés  időpontja  az  oktató  és  a  tanuló  közös  megállapodásával,
általában telefonos egyeztetés útján jön létre. Lemondani, vagy megváltoztatni csak
az oktatónál, a vezetés megkezdése előtt legkésőbb 24 órával lehet. Amennyiben a
tanuló  a  24  órás  kötelezettségének  nem  tesz  eleget,  az  iskola  a  tanórákat
hiányzásnak tekinti. Hiányzás esetén az adott időre befizetett óradíj elveszik, a még
be nem fizetett óradíjat pedig köteles utólag befizetni (pl. hogyha a hiányzás az első
óra lett volna az oktatónál). 

 A tanuló köteles az előre egyeztetett  időpontban gyakorlati  oktatásra megjelenni.
Hiányzás  esetén  az  adott  időben befizetett  óradíjat  elveszíti.  Az  elmaradt  órákat
köteles a vezetési  karton „További  oktatási  órák” rovatban igazolva levezetni,  és
annak tandíját az iskolánál ismételten befizetni.

 A  vezetési  gyakorlat  tantárgy  oktatása  akkor  minősül  a  közúti  közlekedés
szabályairól szóló rendelet szerinti oktatásnak, ha a vezetési kartont a szakoktató
kitöltötte és a tanuló az egyes gyakorlati órák megkezdésekor és befejezésekor – a
gyakorlati  foglalkozás kezdete és befejezése pontos idejének feljegyzése mellett –
saját kezűleg aláírta.

 Az  előre  megbeszélt  helyen,  és  időben  mind  az  oktató,  mind  a  tanuló  köteles
egyaránt 20 percet várakozni az esetleges előre nem látható késések miatt.

 Amennyiben  az  orvos  vizsgálata  során  korlátozást  ír  elő  (szemüveg  vagy
kontaktlencse),  a  tanuló  köteles  mind  a  vezetés,  mind  a  vizsgák  során  tartalék
szemüveget,  vagy  kontaktlencsét  magával  hordani.  Amennyiben  szemüveg  vagy
kontaktlencse hiány miatt a vizsga nem tartható meg, az anyagi felelősség a tanulót
terheli.

 A  gyakorlati  tandíjak  a  szerződéskötés  időpontjában  érvényesek,  a  kalkuláció
alapjául  szolgáló  költségek  (pld.  Hatósági  előírások,  üzemanyag  árváltozás  stb.),
vagy előre nem várt piaci körülmények esetleges változása miatt az ár változtatás
jogát fenntartjuk. 

 Az oktatójárművet az iskola biztosítja a tanuló számára.
 Amennyiben már rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel, vagy vizsgaigazolással, a

vizsgák  alkalmával  –  érvényes  személyi  igazolványa  mellett  -  azt  köteles  a
vizsgabiztosnak bemutatni.

Vizsgadíjak:
- KRESz: 4.600 Ft ( jelenleg érvényben lévő )
- Forgalom: 11.000 Ft ( jelenleg érvényben lévő )

A  vizsgákról  való  hiányzás  következménye,  illetve  a  vizsgák  lemondására
vonatkozó szabályok
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A vizsgára kiírt időpontban meg nem jelenő vizsgázó újabb vizsgadíj befizetése nélkül csak
az esetben tehet újabb vizsgát, ha távolmaradását legkésőbb a vizsgát megelőző 5. napon
a Vizsgaközpontnak személyesen vagy írásban bejelenti.
Abban az esetben, amennyiben a vizsgázó az 5 napos határidőn belül – önhibáján kívüli
okok miatt (pl. betegség) – tudja csak távolmaradását jelezni, úgy a kiírt vizsga időpontja
után 8 napon belül orvosi igazolással ellátott kérelmet nyújthat be a vizsgaközponthoz, akik
mérlegelési jogkörben döntenek az újabb vizsgára vonatkozó vizsgadíj-mentességről.

A közúti elsősegélynyújtó tanfolyammal és vizsgával kapcsolatos információk
Közúti elsősegélynyújtó vizsgát a Magyar Vöröskereszt szervez. A vizsgára telefonon lehet
jelentkezni, a vizsgadíj befizetését követően.
• A tanfolyami tananyag be van építve az e-learninges tananyagba, ezt ingyenesen kapja a
KRESz tanfolyam mellé.
• Vizsgadíj: 2020-ban 8.200.-Ft (a Magyar Vöröskereszt által kiadott csekken fizetendő).
A  Magyar  Vöröskereszt  számlájára  befizetett  vizsgadíj  a  tárgyévet  követő  év  elteltével
elévül, ezután vizsgázni csak a mindenkor aktuális vizsgadíj újbóli befizetése után lehet.
Az elsősegélynyújtó vizsga teljesítése nem szükséges, amennyiben 1984. január 1-je után
bármilyen kategóriában vezetői engedélyt szerzett. Az eü. vizsga alóli mentességek a 31
/1992 NM rendeletben megtalálhatók. 

Elsőegélynyújtás vizsgára való jelentkezés és helyszínek:
 
Magyar vöröskereszt pestmegyei szervezetének elektronikus vizsgaregisztrációja
https://pestmegyevoroskereszt.hu/elsosegely/vizsgak   
valamint szigetszentmiklos@voroskereszt.hu Tel: 06 70/ 933 81 53

Vizsgahelyszínek: 
Szigetszentmiklós, Gyári út. 7 c ( akár hetente is)
Dunaharaszti, Dunavarsány ( 2 havonta)
Érd, Törökbálint  ( hetente)

Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi szervezetei
Központi telefonszám: 06 1 373-0730, 06 1 374-0444
Ügyfélfogadás: H-Cs 8-16 óráig
                            P 9-12 óráig
Vizsgahelyszínek és e-mail címek:

1204 Bp. Széll Kálmán tér 3     e-mail: oktatas.szellkalman@voroskeresztbp.hu
1134 Bp. Váci út 67                   e-mail: oktatas.angyalfold@voroskeresztbp.hu
1117 Bp. Erőmű u. 6                 e-mail: oktatas.eromu@voroskeresztbp.hu 

Vezetői engedély kiadásával kapcsolatos információk:
A  sikeres  forgalmi  vizsgát  a  vizsga  időpontjától  számított  három  munkanapon  belül
elektronikus úton továbbítják az illetékes közlekedési igazgatási hatóság (Kormányablak)
részére.
A  tanuló  a  megszerezni  kívánt  képesítéshez  szükséges  egyéb  igazolások  (pl.
elsősegélynyújtási  ismeretek  megszerzésének  igazolása,  eredeti  orvosi  alkalmassági
igazolás)  birtokában  kezdeményezheti  az  illetékes  közlekedési  igazgatási  hatóságnál
(Kormányablak, okmányiroda) a vezetői engedély kiállítását.
Ha ez első vezetői engedélye, akkor ingyenes a kiállítás, ellenkező esetben 4.000.-Ft.
Ha már van vezetői engedélye, kategóriabővítésre vigye magával azt.
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Külföldieknél feltétel az érvényes tartózkodási engedély (legalább 6 hónap), vagy állandó
bejelentett  magyarországi  lakcím.  Az  állandó bejelentett  magyarországi  lakcím megléte
magyar állampolgár esetében is feltétel.

A „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges elméleti tanfolyam, illetve
elméleti vizsga díjának megfizetéséhez az állam támogatást (a továbbiakban: támogatás)
nyújt 25000.-Ft-ig. A támogatást az a magyar állampolgár vagy a nemzeti felsőoktatásról
szóló  2011.  évi  CCIV.  törvény 39.  §  (1)  bekezdés  a)  és  c)-h)  pontjában  meghatározott
személy veheti igénybe, aki a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges
sikeres közlekedési alapismeretek vizsgát 2018. július 1-jét követően tette le, és a vizsga
napján a 20. életévét még nem töltötte be valamit gyeden, gyesen lévő kismama részére. 
Az ehhez szükséges igazolást kérésére irodánkban állítjuk ki.
A támogatás iránti kérelem a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges
közlekedési  alapismeretek  vizsga  sikeres  letétele  napjától  számított  egy  éven  belül
terjeszthető elő.
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