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: 3525 Miskolc, Nagy Imre u. 17. : +36-46/412-185; Mobil: +36-20/9428-095; +36-30409-2604 

Web cím: www.tothjogsi.hu E-mail: tothauto1@gmail.com 

Akkr. lajstromszám: AL-1125, Ny. szám: 05-0059-05, Felnőttképző nyilvántartásba vételi szám: B/2020/0006480 

„B” „A1” „A2” „A” és „AM” kategóriás képzés, tanácsadás; KRESZ konzultáció; vezetéstechnikai tréning, elsősegély 

tanfolyam lebonyolítás, tanfolyam kihelyezés 

 

VÁLLALÁSI FELTÉTELEK 

„B”, „A” és „AM” kategóriás gépjárművezető – képzésre 

TÁJÉKOZTATÓ 

Üdvözöljük és köszönjük, hogy a vezetői engedélye megszerzése céljából 

Autósiskolánknál tájékozódik! 

 

Reméljük, szolgáltatásunk elnyeri tetszését és jelentkezik tanfolyamunkra, melyet követően sikeres vizsgáit 

követően Ön is úgy ítéli meg, hogy helyesen döntött, amikor iskolánkat választotta. Tájékoztatni kívánjuk a 

tanfolyamra jelentkezés és azon történő részvétel feltételeiről, költségekről, a vizsgák helyéről és lebonyolítási 

sorrendjéről. 

 

Felügyeleti szervek: 

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft, 1033 Budapest, Polgár utca 8-10., Tel: 

1/510-0101 

KAV B-A-Z megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály, 3527 Miskolc, József Attila út 20. Tel: 

46/500-020 

Miskolc Önkormányzat Jegyzője, 3525 Miskolc, Városház tér 8. Tel: 46/347-867 

B-A-Z Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége 

3501 Miskolc, Városház tér 1. Tel: 46/412-701 

 

Cégadatok: 

Cím: 3525 Miskolc, Nagy Imre utca 17. fsz/7.  Tel: 46/412-185, 30/409-2604 

Cégforma: Betéti Társaság Bt. 

Cégbírósági bejegyzés száma: 05-06-0054-61 

Akkreditációs lajstromszám: AL-1125 

Képzési engedély száma: 3-601-2/1995; módosítás KE/ST/82/A/3223/3/2013 

Felnőttképzés nyilvántartási száma: B/2020/0006480 

Iskolavezető: Tóth Tibor Iskolavezetői oklevél száma: 05-0044/1993, Tel: +36 20/9428-095 

 

Oktatási helyszínek: 

Elméleti oktatás: Tóth Autósiskola Miskolc, Nagy Imre utca 17. fsz/7. (tanfolyam kihelyezés 

esetén, a kihelyezési címe) 

Tanpálya: Miskolc, Kiss Ernő út X. kapu előtti parkoló 

 Budapest, XIV ker. Írottkő-park 1. 

Forgalmi oktatás: Miskolc és környéke 

 Budapest, XIV. kerület, és Bp. III. kerület 

Váltási hely: Miskolc, Nagy Imre utca melletti parkoló 

 Búza téri parkoló, a szakoktatóval egyeztetett helyen 

 Budapest, Írottkő-park 1, Duna Pláza rutin pálya 

Elméleti vizsgahelyek:  

Miskolc: KAV Miskolc, József Attila út 20. 

http://www.tothjogsi.hu/
mailto:tothauto1@gmail.com
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Budapest: KAV XI. kerület Petzvál út 39. 

 

Gyakorlati vizsgahelyek:  

Miskolc: KAV Miskolc, József Attila út 20. 

Budapest: KAV XIV. kerület Írottkő-park 1. 

 

 

Beiskolázási feltételek: 

A tanfolyamra történő jelentkezés a fenti címen és telefonszámon, illetve HONLAPUNK „on-line” 

jelentkezési oldalán történhet. 

Ügyfélfogadási idő: hétfőtől csütörtökig: 9.00 - 16.00 óráig 

  péntek:  9.00 - 14.00 óráig 

  szombat, vasárnap: szünnap 

 

A képző szerv biztosítja a tanuló hozzájárulásával a jelentkezési lap és annak mellékletein szereplő személyes 

és különleges adatainak bizalmas, diszkrét kezelését a vizsgára jelentés időpontjáig. A továbbiakban a tanuló 

a tanuló fennmaradó személyes és különleges adatainak kezelése mellett a tanulmányi adatokra is kiterjed a 

jogszabályban előírt időtartamig. Ezt követően a Képző szerv az adatokat megsemmisíti. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat aláírása nélkül adatait nem 

használhatjuk, vizsgára nem készíthetjük elő (számlát sem áll módunkban kiállítani). Ezen adatok hiányossága 

esetén az oktató sem tud dolgozni, így a gyakorlati oktatásban való részvételt megtagadjuk. 

 

"B" kategóriás gépjárművezetői tanfolyam: 

 

"B" kategóriás tanfolyamra csak a 16,5 életévét betöltött személy jelentkezhet, aki: 

➢ Legalább 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik, 

➢ egészségügyi alkalmassági vizsgálaton alkalmasnak minősítették, (háziorvos) 

➢ a közúti gépjárművezetői-elsősegélynyújtó tanfolyamot elvégzi és sikeres vizsgát tesz. 

➢  a KAV BAZ Megyei Kirendeltség részére befizetett elméleti és gyakorlati vizsgadíjat igazoló 

bizonylatot / bélyegzős példány/ iskolánknál leadja. 

 

Az Autósiskola által kiadott szükséges nyomtatványok: 

➢ Írásos tájékoztató, 

➢ felnőttképzési és vállalkozási szerződés (fiatalkorú esetében, törvényes képviselő aláírása szükséges), 

➢ jelentkezési lap, 

melyet kitöltve a felsorolt okmányokkal ellátva, kompletten kell leadni a szóbeli tájékoztatón megjelölt 

időpontig. 

 

Tanfolyami formák, lebonyolításuk: 

➢ Tantermi, 

➢ e-learning. 

 

Tantermi: 

Autósiskolánk a hozzánk jelentkezők részére komplex elméleti és gyakorlati oktatás elvégzését vállalja, az 

alábbiak szerint: 

Délutános: általában 16:00 órai kezdéssel, 

Délelőttös: 8:30 órai kezdéssel,  

Hétvégi: szombat 13:30, 

 vasárnap 8:30 órai kezdéssel, 

Kihelyezett: Intézményekben, iskolákban alkalmanként 4 tanórával. 

Módozatai: 

Normál képzés: heti 1-2 alkalommal vezet, 

Hétvégi képzés: heti 2 alkalommal vezet, (P/SZ/V) 
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Intenzívképzés: heti 3 alkalommal vezet. 

 

Elméleti képzés:  

A tanfolyam tantárgyai és óraszámai: „B” kategória esetén 

Közlekedési ismeretek: 18 óra 

Járművezetés elmélete: 6 óra 

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 4 óra 

Összesen: 28 óra 

A többi kategória óraszámai az adott kategória alatt megtalálhatók. 

 

Az elméleti tanórák időtartama: 45 perc alkalmanként, ami 4 tanóra. 

A foglalkozásokon való részvétel kötelező, a hiányzott órákat – a témakörök feltüntetésével pótolni kell. 

Lehallgatása díjköteles. 

 

E-learning 

Távoktatás folyamatosan 

Jelentkezni lehet személyesen az Autósiskolában, vagy elektronikusan, Jelentkezési lap kitöltésével, illetve az 

első részlet befizetésével. 

1. A fizetés történhet készpénzzel vagy átutalással. Átutalásnál a 11734004-20406219-00000000 

számlaszámra kérjük átutalni. Iskolánk regisztrálja az E- Titán rendszerben és erről a tanuló 

elektronikusan kap értesítést. 

2. A regisztrációhoz feltétel a „@gmail.com” elektronikus levelezési cím. Az értesítés után a tanuló 

megkezdheti az egyéni tanulást otthon. 

3. A tanfolyam elvégzése követően képzési igazolást küld a rendszer, melyet elektronikusan megtartani 

szükséges. 

4. A háziorvosnál I. fokú orvosi alkalmassági vizsgálat elvégzése szükséges! 

5. A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont pénztárába, 4.600.- forintos KRESZ vizsgadíj 

befizetés szintén szükséges. 

6. Ezeket kérjük behozni iskolánkhoz. A számítógépen kinyomtatott jelentkezési lapot aláírás után 

az átadott jelentkezési anyaggal összeállítva Autósiskolánk vizsga időpont kérés céljából leadja a 

Vizsgaközpontnak. 

7. A Vizsgaközpont által megadott időpontot elektronikusan megküldjük. Erre az időpontra a tanuló 

köteles megjelenni (Miskolc, József Attila utca 20.) az alábbi okmányokkal: 

➢ személyi igazolvány, 

➢ lakcímkártya, 

➢ minimum 8 általános végzettséget igazoló bizonyítvány, 

➢ amennyiben rendelkezik vezetői engedély azt is. 

Ezek hiányában sajnos a vizsgája elmarad. 

 

Gyakorlati képzés: (járművezetési gyakorlat) „B” kategória 

Alapoktatás:  9 óra 

➢ Biztonsági ellenőrzési ismeretek: (1/3 megosztásban) 

➢ Járműkezelési (rutin) feladatok: (2/3 megosztásban) 

 

Főoktatás:  20 óra 

➢ Városi vezetés:  14 óra 

➢ Országúti vezetés:  4 óra (min. 160 km) 

➢ Éjszakai vezetés:  2 óra 

➢ Vizsgaóra (50 perc):  1 óra 

 

A gyakorlati képzést csak sikeres elméleti vizsga után lehet elkezdeni. Az gyakorlati tanórák időtartama: 50 

perc. Az órák között 10 perc szünet tartunk. A gyakorlati órák időpontjait a hallgató előre egyezteti a 

gyakorlati oktatóval. 
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Amennyiben a megbeszélt időpontban a hallgató 20 percnyi várakozást követően nem jelenik meg, vagy 

akadályoztatását 12 órával korábban nem jelenti be az iskola, vagy az oktatója felé, a le nem vezetett órákat 

pótóraként köteles levezetni. 

Képzőszervünknél választható gépjármű típusok: 

 

Miskolci benzin üzemű gépjárművek: Miskolci diesel üzemű gépjárművek: 

Suzuki Ignis - 2 gépjármű Seat Toledo 

Opel Astra VW Touran  

Toyota Yaris - 2 gépjármű VW Polo 

Toyota Auris Skoda Yeti 

Renault Talia Mercedes A (automata)  

VW T-rock Seat Arona 

Hyndai i20 Seat Cordoba 

 

Budapesti benzin üzemű gépjárművek: 

III. kerület – Suzuki Celerio 

XIV. kerület – Hyndai i30 

  

A vizsgára lejelentés feltételei 

A tanfolyam ideje alatt a hallgató köteles beszerezni és az autósiskolánál az utolsó foglalkozásig leadni az 

alábbi okmányokat: 

➢ Eredeti kétpéldányos orvosi alkalmassági véleményt, amelyről az iskola másolatot készít. (Ezen 

szerepelnie kell az orvos aláírásának, 2 db. bélyegzőnek, az érvényesség időpontjának – ez általában 

10 év, illetve az orvos által meghatározott idő - valamint szemüveggel vagy kontaktlencsével vezethet) 

➢ Vizsgadíj befizetéséről kiállított bélyegzővel ellátott számlát. A díjat a Közlekedési és Alkalmassági 

Vizsgaközpont pénztárában kell befizetni. Helye: Miskolc, József Attila u. 20. A vizsgadíj összege: 

4.600 Ft. 

➢ Akinek jogosítványa van, annak másolatát. 

 

A vizsgára bocsátás feltételei: 

➢ Elmélet: betöltött 16 és ¾ év, 

➢ gyakorlat: betöltött 17 év. 

 

A minimum 8 általános végzettséget igazoló bizonyítványt az elméleti vizsgára feltétlenül vinni kell 

(kötelező). Ez lehet középiskolai, egyetemi stb. 

A jogosítvány átvételének feltételei: 

Személyi igazolvány, lakcímkártya, eredeti orvosi alkalmassági vélemény, elvégzett elsősegély tanfolyam. 

 

„A” és „AM” kategóriás tanfolyamok 

 

„A1” Nemzetközi kategória: Olyan kétkerekű motorkerékpár, amelynek teljesítménye a 11 kW-ot és 

teljesítmény/tömeg aránya a 0,1 kW/kg-ot nem haladja meg, továbbá legalább 90 km/h sebesség elérésére 

alkalmas. 

 Az „A1” kategóriára érvényes vezetői engedéllyel az „A1” kategórián túl vezethető még az –orvosi 

érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig – segédmotoros kerékpár, 

lassú jármű és pótkocsija, kerti traktor és állati erővel vont jármű. Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás 

vezetői engedély a vizsga napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül. A kezdő vezetői 

engedéllyel motorkerékpáron utas nem szállítható. 

 

Jelentkezési feltételek: 

➢ 16 éves vagy legfeljebb félévvel fiatalabb tanuló, 

➢ legalább 8 általános iskolát elvégezte, 
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➢ I. típusú orvosi alkalmassági véleménnyel kell rendelkezni (egészségileg alkalmas), 

➢ 35/2000 (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel. 

 

„A2” Nemzetközi kategória: legfeljebb 35 kW teljesítményű és 0,2 kW/kg teljesítmény/saját tömeg arányt 

meg nem haladó motorkerékpár. Az „A2” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel az „A2” kategórián 

túl vezethető még az „A1” kategóriába tartozó motorkerékpár, valamint – az orvosi érvényesség lejártát 

követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig - segédmotoros kerékpár, lassú jármű és 

pótkocsija, kerti traktor és állati erővel vont jármű. Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői 

engedély a vizsga napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül. A kezdő vezetői 

engedéllyel motorkerékpáron utas nem szállítható. 

Jelentkezési feltételek: 

➢ 18 éves vagy legfeljebb félévvel fiatalabb tanuló, 

➢ legalább 8 általános iskolát elvégezte, 

➢ I. típusú orvosi alkalmassági véleménnyel kell rendelkezni (egészségileg alkalmas), 

➢ 35/2000 (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel. 

 

„A” Nemzetközi kategória: a 35 kW teljesítményt és a 0,2 kW/kg teljesítmény/saját tömeg arányt meghaladó 

motorkerékpár, továbbá a 15 kW-ot meghaladó teljesítményű motoros tricikli. Az „A” kategóriára 

érvényesített vezetői engedéllyel az „A” kategórián túl vezethető még az „A2” és „A1” kategóriába tartozó 

motorkerékpár, valamint – az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását 

követő tíz évig - segédmotoros kerékpár, lassú jármű és pótkocsija, kerti traktor és állati erővel vont jármű. 

Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a vizsga napjától számított két évig kezdő 

vezetői engedélynek minősül. A kezdő vezetői engedéllyel motorkerékpáron utas nem szállítható. 

Jelentkezési feltételek: 

➢ 24 éves vagy legfeljebb félévvel fiatalabb tanuló 

➢ legalább 8 általános iskolát elvégezte 

➢ I. típusú orvosi alkalmassági véleménnyel kell rendelkezni (egészségileg alkalmas) 

➢ 35/2000 (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel; 

 

„AM” kategória (segédmotoros kerékpár): Nemzeti kategória. Segédmotoros kerékpár (robogó), azaz 

kétkerekű segédmotoros kerékpár (L1e kategória) vagy háromkerekű segédmotoros kerékpár (L2e kategória), 

amely legnagyobb tervezési sebessége 45 km/h (kivéve azt, amely legnagyobb tervezési sebessége 25 km/h-

nál kisebb vagy azzal megegyezik), és az alábbi jellemzőkkel rendelkezik: hengerűrtartalma nem nagyobb 50 

cm3-nél a belsőégésű motor esetében, vagy folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 

4 kW-nál elektromos motor esetében. 

A tanfolyamra való felvétel feltételei: 

➢ a 14. életév betöltése, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb 

 

Motoros elméleti képzés: 

Elmélet 

Kategória KRESZ Jármúvezetés elm. Szerk. üzemelt. Össz. óra 

B 18 6 4 28 

A 14 6 4 24 

 A1; A2 14 6 4 24 

A1-B-vel 1 1 1 3 

A2 -A1-l 2 éven túl 1 1 1 3 
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A - A1-el A/2-vel 2 éven túl 1 1 1 3 

AM 12 4   16 

Gyakorlati képzés 

Gyakorlat 

Kategória Alapoktatás Forgalom 
Forgalom részei Összesen 

Városi Országúti Éjszakai   

B 9 20 14 4 2 29 

A 10 16 11 5   26 

A1 - B-vel 1 1 1     3 

 A1; A2 6 10 8 2   16 

A2 - A1-el 2 éven 

belül 
4 8 6 2   12 

A2 - A1-el 2 éven túl 2 6 4 2   8 

A - A2-vel 2 éven 

belül 
4 8 8 8   12 

A - A2-vel 2 éven túl 2 6 4 2   8 

A - A1-el 2 éven belül 6 10 8 2   16 

A - A1-el 2 éven túl 4 6 4 2   10 

AM 4 6 6     10 

 

A forgalmi oktatás két részből áll, városi és országúti képzésből. ”A”, „A1”, „A2” és „AM” kategóriákban 

előírt kötelező felszerelés oktatás és a vizsga alatt: 

➢ bukósisak, 

➢ szemüveg (ha nincs plexi a bukósisakon), 

➢ protektoros dzseki, nadrág és kesztyű, 

➢ magas szárú zárt cipő vagy csizma. 
A kategóriákkal rendelkezőknek elsősegély nyújtó tanfolyam nem szükséges.    

 

Elsősegély nyújtási tanfolyam: 

Az ismeretek megszerzését kötelezően tanfolyami képzés formájában bonyolítja iskolánk, amelyet végeztével 

a hallgató vizsgát köteles tenni. A vizsgaidőpontot a Vöröskereszt megyei szervezete jelöli ki. A vizsgán való 

meg nem jelenést csak újabb vizsgadíj befizetésével lehet pótolni, vagy betegség esetén orvosi igazolással. 

Cím: Miskolc, Győri kapu 123. Tel: 06-46/509-434 

 

Felmentések tantárgy hallgatása és vizsgája alól: 

Felmentést, az elsősegélytanfolyam és vizsga alól akkor kaphat a hallgató, amennyiben: 

tel:46/509-434
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➢ „AM” vagy "A" kat. vezetői engedéllyel rendelkezik, 

➢ egészségügyi középiskolában vagy felsőfokú intézményekben szerzett végzettségét igazoló 

bizonyítvány, oklevél, bemutatásával, ill. másolat leadásával. 

 

KRESZ vizsgára való bocsátás feltételei: 

Elméleti vizsga: Az elméleti tanfolyamon szerzett ismeretekből vizsgát kell tenni. 

Módja számítógépes vizsgáztatás, mely áll: 

➢ Közlekedési ismeretek, 

➢ vezetéselméleti, valamint 

➢ szerkezeti és üzemeltetési ismeretekből 

➢ ideje: 55 perc 

➢ kérdések száma: 55 db 

➢ elérhető pontszám: 75 pont 

➢ megfelelési pontszám: 65 pont 

Vizsga helye: Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont, 3527 Miskolc, József Attila út. 20. 

 

KRESZ vizsgára csak az a tanuló bocsátható: 

➢ Aki az elméleti tanfolyam előirt óraszámát lehallgatta, 

➢ a vizsga időpontjától számított 3 hónapon belül tölti be 17 (segédmotoros kerékpárral 14) életévét. 

➢ Az Autósiskolánál lehet a 4.600.- forintos elméleti vizsgadíjat befizetni. 

➢ A tanfolyamon való részvétel – oktatás – első részletének díját befizette, amely tartalmazza az elméleti 

oktatás díját, valamint 4 gyakorlati órát. A további gyakorlás érvényes befizetési számla ellenében 

lehetséges.  

 

A vizsgán csak érvényes fényképes hivatalos igazolvánnyal, valamint amennyiben más kategóriára érvényes 

vezetői engedéllyel rendelkezik, annak bemutatásával lehet részt venni. Sikertelen vizsga esetén a hallgató a 

pótvizsga időpontját maga intézi. Pótvizsga 3 nap eltelte után tehető. 

 A tanulónak a tanfolyam megkezdésétől számítva 9 hónapon belül az első vizsgára el kell menni. 

Amennyiben nem teszi meg akkor új tanfolyamon kell részt vennie. Ha az első vizsga sikertelen, a 12 hónap 

leteltéig sikeres vizsgát kell tenni, a 9-12 hónap alatt a vizsgák száma nincs korlátozva. Ha ez után is sikertelen 

ez esetben is új tanfolyamon kell részt vennie 

 

Gyakorlati vizsgák: 

Csak az előírt korhatárok betöltését követően, az előírt óraszámok vezetési kartonon történő igazolt 

dokumentálása után bocsátható vizsgára a hallgató. A korhatárok a kategóriáknál vannak feltüntetve. 

 

Forgalmi vizsga: 

Motorosok csak a sikeres járműkezelési vizsga után, a „B” és minden kategória esetén az előírt, a vezetési 

kartonon igazoltan dokumentált óraszám és kilométer szám levezetése után tehető. 

 

Célja: 

Az elméleti és gyakorlati képzés során tanult ismeretek gyakorlati alkalmazásáról való meggyőződés a 

vizsgázó önálló vezetése mellett, oktatói segítség nélkül. 

 

➢ Vizsga ideje: 50 perc 

➢ Kiindulási és érkezési helye: Miskolc, József Attila utca 20. 

Sikertelen vizsga esetén, pótvizsga 3 nap eltelte után tehető. 

 

Pótvizsgadíjak befizetése: 

Közlekedési Alkalmassági Vizsgaközpont BAZ Megyei Kirendeltség pénztárába. A befizetést igazoló 

bizonylatot a gyakorlati oktatónak kell leadni, aki személyesen intézi a vizsgajelentést. 

 

Ötszöri sikertelen forgalmi vizsga esetén, pályaalkalmassági vizsgán (PÁV) kell részt venni. 
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Helye: 1082 Budapest VIII. ker. Vajdahunyad u. 45. Tel: 06-1-814-1800 

Ha ezen megfelelt már csak forgalmi feladatokból kell vizsgáznia. Amennyiben a vizsgázó a kiírás 

időpontjában betegségből kifolyólag nem jelenik meg, erről orvosi igazolást kell bemutatnia és leadnia az 

iskolánál, mert csak ezt követően kérhet újabb vizsgaidőpont. A betegség miatt történő meg nem jelenés 

nem számít "sikertelennek". 

 

Vizsgák érvényessége: 

A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga 2 évig érvényes. A hallgató az első sikeres közlekedési 

alapismeretek vizsga érvényességi idejének lejártát követő fél éven belül kezdeményezheti ennek 

meghosszabbítását, mely tanfolyammentesen tett sikeres Közlekedési alapismeretek vizsgával egyszer 

további 2 évre meghosszabbítható. Az újabb 2 év a sikeres közlekedési alapismeretek vizsgától számít. 

A személyi adatokban történő változást 8 napon belül be kell bejelenteni a Közlekedési Alkalmassági 

Vizsgaközpontnak és az autósiskolának is. 

Amennyiben a képzés más képzőszervnél kívánja folytatni, úgy igényét Képzési Igazoláson c. 3 példányos 

nyomtatványon kell bejelenteni. A képzés megszakítása esetén Iskolánk az addig felmerült adminisztrációs 

költséget felszámolja. Az áthelyezést minden esetben le kell bonyolítani, díjtartozás esetén a rendezés polgári 

peres úton történhet. 

 

A hallgató jogai: 

➢ A szolgáltatásért járó tandíjért, az előzőekben részletezett szakszerű képzésben részesülni 

➢ a befizetett tandíjról számlát kérni, 

➢ kérésre oktatót, képzőszervet változtatni, 

➢ panasszal, kéréssel Tóth Tibor iskolavezetőhöz, ill. az KAV BAZ Megyei Vizsgaszervezési és 

Utánképzési Osztályhoz, 

➢ a képzési szolgáltatások igénybevételét szüneteltetni, a fent leírtak figyelembevételével, 

 

A hallgató kötelességei: 

➢ A jelentkezési nyomtatványok adatainak igazolása (személyi igazolvány), 

➢ az elméleti és gyakorlati órákon részt venni, hiányzás esetén azokat pótolni, 

➢ a gyakorlati foglalkozásokról való hiányzást az oktatónak legalább 12 órával előtte bejelenteni, 

➢ a gyakorlati oktatás csak számlával igazolt befizetett óradíj (tandíjrészlet) megfelelő fedezete 

ellenében végezhető, 

➢ ennek elmulasztása esetén a le nem vezetett órákat be kell fizetni aktuális óradíjon az Autósiskolánál, 

➢ a szolgáltatásért járó tandíjat be lehet fizetni egy összegben, vagy részletekben. Részletfizetés esetén 

a tandíjhoz az aktuális gyakorlati óra összegével, 10 forgalmi óránként lehet rendezni. A gyakorlati 

oktatást csak az előre befizetett óraszám erejéig van lehetőség levezetni, 

➢ a vizsgákra, (a minimum 8 általánost igazoló bizonyítványt) hivatalos, érvényes személyi igazolványát 

és lakcímkártyáját magával hozva, megfelelő öltözékben (zárt lábbeli is) megjelenni, 

➢ a vizsgákról történő hiányzását igazolni (betegség esetén orvosi igazolással), 

➢ sikertelen vizsga esetén 5 pótórát köteles venni, melyből 1 óra a vizsgaóra, 

➢ a hallgató az oktatónál nem fizethet sem tandíjat, sem más jellegű költséget, mindezeket kizárólag az 

Autósiskolában lehet rendezni. 

 

Képzőszerv jogai: 

➢ A gyakorlati képzés részletekben történő befizetése esetén a befizetett óraszám erejéig adható le 

tanóra. 

➢ Érvényes befizetés híján a Képzőszervnek joga van a képzést szüneteltetni. 

➢ A gyakorlati képzés csak az első 10 gyakorlati óra befizetése után kezdhető el. 

➢ A gyakorlati óradíjak érvényességét a szerződéskötéstől számított 6 hónapig biztosítjuk. 
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Kivétel: 

➢ Az esetben amennyiben a 6 hónapon belül rendkívüli költségnövekedés lép fel az óradíjak   

vonatkozásában (üzemanyag árváltozás, üzemeltetési költség növekedés, óraszám változás) az 

óradíjakat az aktuális áron számoljuk. 

➢ Erről e-mailben értesítést küld a Képzőszerv. 

➢ A 6 hónapon túl vezetett órák, ill. a sikertelen vizsgák után vett kötelező 5 óra az aktuális óradíjon 

kerül kiszámlázásra.  

 

Képzőszerv kötelességei: 

➢ A tanfolyamra történő felvétel előtt a tanulóval írásbeli szerződést kötni, 

➢ felelőssége a teljes képzési szolgáltatásra kiterjed, beleértve a vizsgaügyintézéseket is, 

➢ biztosítani a képzés előírt feltételeit, 

➢ a szolgáltatást az előírt rendeletek és szabályzatok által meghatározott módon végezni, 

➢ a jelentkezőt a vállalkozási feltételekről írásban és szóban tájékoztatni. 

➢ a befizetett tandíjról számlát adni, 

➢ a hallgató adatait bizalmasan kezelni, illetéktelenek hozzáférhetetlenségét biztosítani, 

➢ halasztás esetén a hallgatót 60 nappal korábban, a képzési idő lejártáról írásban tájékoztatni. 

 

Átjelentkezés másik képzőszervhez: 

A hallgató másik képzőszervhez történő átjelentkezését 3 példányos képzési igazolás kitöltésével kell 

elindítani. Ebből 2 példányt a hallgatónak át kell adni, az iskolavezető aláírásával és az iskola pecsétjével. Az 

igazolás tartalmaznia kell a kiadó Autósiskolánál elvégzett elméleti és gyakorlati képzés adatait (vizsgák, 

óraszámok). 

Az igazolás kiadása előtt egymással szemben fennálló díjakkal kapcsolatos költségeket rendezni kell. Az 

autósiskola a képzési igazolás kiadását nem akadályozhatja meg. 

E tájékoztató a 24/2005 (IV.21.) GKM rendelet alapján készült, mely a Felnőttképzési és Vállalkozási 

szerződés mellékletét képezi, mellyel együtt érvényes. 

Amennyiben tájékoztatónk elolvasását követően további kérdései lennének, kérem, keressen minket, akár 

telefonon, személyesen vagy e-mailben állunk rendelkezésére. 

Tájékoztatásul szolgálhat még honlapunk, mely www.tothjogsi.hu vagy http://tothautosiskola.klick.hu vagy a 

címen ér el.  

Köszönjük, hogy elolvasta tájékoztatónkat, mely után várjuk szeretettel a kiválasztott tanfolyamon. 

További szolgáltatások, kedvezmények 

Autósiskolánk egyedülálló szolgáltatással bővítette tevékenységét mely 

AUTÓVEZETÉS – HÁROM AZ EGYBEN - A BIZTONSÁGÉRT 

➢ „B” kategóriás képzés, után 

➢ vezetéstechnikai tréning (nyári- téli) alap-közép-felsőfokon, 

➢ autóversenyzési alapismeretek. 

 

Tandíjkedvezmény: 

➢ pedagógusok, közalkalmazottak: 5.000.- forint tandíjkedvezményt kapnak, amely a végösszegből 

kerül jóváírásra, 

➢ tananyag biztosítása, tankönyv, jegyzet, CD, (kölcsönzés, illetve vásárlás esetén kedvezményes ár). 

 

Részletfizetési feltételek: 

A tanfolyam kezdését követően, ha részletekben kívánja fizetni: 

➢ I. részlet: 69.600 forint, amely tartalmazza az első elméleti vizsgadíjat, 

➢ II. részlet: a vezetési alapórák első harmadának az összeg, amelyet a gyakorlati képzés megkezdése 

előtt kötelező befizetni, ennek hiányában a képzés nem kezdhető meg, 

➢ III. részlet: a vezetési alapórák második harmadának az összege, 

➢ IV. részlet: a vezetési alapórák harmadik harmadának az összege, 

➢ V. részlet: szakoktató által javasolt pótórák összege. 

 

http://tothautosiskola.klick.hu/
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További kedvezmények: 

- 0 hibapontos KRESZ vizsga esetén, 2*50 perces ingyenes gyakorlati óra! 

- Kamatmentes részletfizetés! 

- Ingyenes konzultáció elméleti vizsga előtt! 

- Kedvezményes VEZETÉSTECHNIKAI TRÉNING! 

 

Hatósági költségek: 

 

1) Orvosi alkalmassági igazolás 

2) Vizsgadíjak befizetését igazoló 

bizonylatok 

 

- Elméleti 

 

 

- Forgalmi 

 

 

3) Eü. vizsgadíj 

 

Eü. tanfolyam díja 

 

 

A fenti adatok, a jelenleg érvényben 

lévő hatósági 

díjak feltüntetése tájékoztató jelleggel 

történt! A díjak várhatóak, hogy a 

közeljövőben megváltoznak. 

 

 

Miskolc, 2023. március 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.200.- Ft 

 

 

 

kategóriáknál 

ismertetve 

 

kategóriánknál 

ismertetve 

 

 

 

 

15.500.- Ft 

 

15.000.-Ft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés: 

Háziorvos végzi, jelentkezési laphoz csatolni. 

 

 

 

Vizsgánként külön-külön 

fizetendő be, a pótvizsga is azonos díjon. 

A vizsgadíjas számlát vizsga előtt le kell adni 

az iskolában (a pecsételt példányt). 

Az Autósiskolában a tanfolyam első 

foglalkozásán kell rendezni. 

Eü. tanfolyam első foglalkozásán kell 

befizetni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Tóth Tibor 

      Iskolavezető 

 


