
Vállalási feltételek

1.,  A képzőszerv megnevezése, címe, telefonszáma:

Autó 60 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt (Autó 60 Bt.) 
3000 Hatvan, Kertész u. 93.
T.: 20/9693-217

2.,  Cég formája:

Betéti társaság

3.,  Cégbírósági bejegyzés száma:

10-06-022802

4.,  Iskolavezető neve:

Füredi György

5., Ügyfélfogadó címe, telefonszáma, ügyfélfogadás időpontja:

3000 Hatvan. Horváth M. u. 4.     H – Sz – Cs – P      8:00- 10:00
telefon: 20/969-3217

6.,  Telephely címe, telefonszáma:

3000 Hatvan, Horváth M. u. 4.

T.: 20/969-3217                 E-mail. auto6van@gmail.com

7.,  A tanfolyamra való felvétel módja:

Kategória: ..Al”, „A”, „B”, „AM”

A tanuló tanfolyamra történő beiskolázásának módja:

-  Jelentkezési és vizsgalap személyes kitöltése
-  8 általános iskolai végzettség igazolása –eredeti bemutatása a

-    másolati példány  leadása az első kresz vizsgáig. 

-  Orvosi alkalmassági igazolás leadása
-  Vizsgadíj befizetése
-  A tandíj teljes összegének, vagy első részletének 
befizetése.

8.,  Az előírt egészségi 

„Al”, „A”, „B”,  
Orvosi 1. Csoport, ha nem kíván gépjárművezetői munkát vállalni,



9., A tanfolyamra történő felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei kategóriánként, a 
vizsgaigazolás kiadásának feltételei:

A tanuló tanfolyamra történő beiskolázásának feltételei:

„B” kategóriára
-  16,5.életév betöltése.
-  8 általános iskolai végzettség igazolása – eredeti bemutatása , másolati példány leadása a
              kresz alapvizsgáig
-  Orvosi alkalmassági igazolás – másolati példány
-  Vizsgadíj befizetése

-  A tandíj teljes összegének, vagy első részletének befizetése, a jelentkezési lap kitöltése .
Az elméleti vizsga feltétele, 16,75 . életév betöltése, és az elméleti tanfolyam elvégzése, illetőleg 
annak igazolása.
A gyakorlati vizsga feltétele a 17. életév betöltése, és a kötelező óraszámok és 580 km levezetése,
illetőleg annak igazolása.

A  SIKERES  GYAKORLATI  VIZSGA  után  4  munkanappal a  KAV  elektronikus
vizsgaigazolást   állít  ki,  megküldi  az  Okmányirodának,  -  a  tanuló  a  VÖRÖSKERESZTES
igazolás  és az orvosi alkalmassági bemutatásával kérheti a vezetői engedély kiállítását. . Erre
vonatkozó segítséget az ügyfélfogadó irodánkban kaphat

Az  egészségügyi  tanfolyam  elvégzése  nem  kötelező,  a  vizsga  alól  felmentést  kapnak,  akik
szakirányú végzettséggel rendelkeznek.

A motoros kategóriák jelentkezési és vizsgafeltételei a fentiekkel megegyezők, kivéve az 
életkor:         „AM”                                                    14. év  ( orvosi nem kell)

                      Al"                                                       16. év     I. csoportú
,.A“ 24.év     I. csoportú

A beiskolázás a fenti korhatárok előtt fél évvel, elméleti vizsgára bocsátás negyed évvel 
hamarabb, gyakorlati vizsgára bocsátás az életkor betöltésével történhet.

10., a tanuló által igényelt közúti járművezető tanfolyam tantárgyai, a képzőszerv által tartott óraszám, 
az elméleti tanórák időtartama:

Az órák időtartama 45 perc. Az órák meghallgatása után kerül sor a KRESZ vizsgára, ami számítógépen
történik. Az 55 kérdésből álló 75 pontos programot min. 65 pontra kell teljesíteni a megfeleléshez.
Elméleti vizsgát Egerben a  KAV-on lehet tenni.

Kategória KRESZ Szerkezet és
üzemeltetési ism.

Járművezetés
elmélete Az elméleti oktatás

kötelező óraszáma
„A1” 14 óra 4 óra 4 óra 22 óra
„AM” 12 óra - 4 óra 16 óra

  „A” 14 óra 4 óra 4 óra 22 óra
„A” 2 éven túl 1 óra 1 óra 1 óra 3 óra

„B” 18 óra 4 óra 6 óra 28 óra
„Al” B-vel 1 óra 1 óra 1 óra 3 óra



-
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Sikeres KRESZ vizsga,  és  a megfelelő életév betöltése után kezdheti  meg a vezetést.  A vezetési  órák
időtartama: 50 perc. A gyakorlati oktatás a járműkezelési oktatással kezdődik. A járműkezelés magában
foglalja a biztonsági ellenőrzés és a technikai kezelési és manőverezési feladatokat.
A járműkezelés minimális óraszáma után a tanulónak joga van járműkezelési vizsgára menni („Al” és „A”
kategóriák esetén). Ha nem kíván a minimális órák után vizsgát tenni, illetve ha az oktatója is azt javasolja,
pótórák vételére is van lehetősége.
Sikeres járműkezelési vizsga után kezdődik meg a forgalmi vezetés oktatása.
A gyakorlati képzés minimális óraszámait az alábbi táblázat tartalmazza:

A fenti óraszámok a vizsgaórát nem tartalmazzák!
A kötelező  óraszám  levezetése  után  a  tanuló  kérheti  vizsgáztatását,  vagy  tetszés  szerinti  mennyiségű
pótórát vehet.
A   Vizsgadíj nem tartalmazza a jármű használatát.   - Az esetleges pótvizsgák egész órának számítanak.

A gyakorlati  vizsgákat  a  sikeres  KRESZ  vizsgától  számítva  két  éven  belül  kell  letenni  (  KRESZ
érvényesség ) . Ha a tanuló forgalmi vezetésből ötször sikertelenül vizsgázott, további javítóvizsgát csak a
pályaalkalmassági vizsgálat sikeres elvégzése után tehet.

11.,  Járműhasználat:

A gyakorlati  oktatás  „B”  kategóriában:  VW GOLF PLUS, VW POLO, FIAT PUNTO, VW
GOLF IV típusú gépkocsikkal történik. 
Motoros képzés esetén a tanuló által biztosított jármű csak megfelelő műszaki állapotban 
vehető igénybe oktatásra és vizsgáztatásra! Ebben az esetben a motorkerékpár oktatási ill. 
vizsgáztatási helyszínre történő szállításáról a tanuló köteles gondoskodni! Az előbbiekkel 
kapcsolatban felmerülő problémákért a képző szerv felelősséget nem vállal!

12.,  A hiányzás pótlása:

Az  elméleti  előadásokon  a  tanuló  részvétele  kötelező,  ha  egy  alkalommal  is  hiányzik,  nem
bocsátható vizsgára mindaddig, amíg azt a hiányzást be nem pótolja. Elméleti pótóra díja: 1000.-
Ft. / óra.

13., A tandíj befizetésének módja:

Tandíjfizetés: számla ellenében az iskola pénztárába készpénzzel történik.

Kategória Alapoktatás Főoktatás
(járműkezelés) Városi Országúti Éjszakai

„B” 9 óra 14 óra 4 óra 2 óra
„Al” 6 óra 8 óra 2 óra -

„A”(2 éven túl) 4 óra 4 óra 2 óra
„A”(A1 2éven belül) 6 óra 8 óra 2 óra

„A” 10 óra 11 óra 5 óra -

„Al” B-vel 1 óra 1 óra - -

„AM”

4 óra 6 óra -



Motoros képzésnél ha a járművet a képző szerv biztosítja, + 2000,-Ft/óra többletet számolunk fel.
 

A jogosítványszerzés költségeit a hatósági költségek is terhelik!

Kedvezmények: részletfizetési lehetőség, díjtalan tankönyvek.  

A képzőszerv az ár és az alkalmanként előre meghirdetett kedvezmények változtatásának 
jogát fenntartja.

14., Az egyes tantárgyak hallgatása és a vizsgája alóli mentesítés feltételei:

Mozgássérült tanulót, kérésére az elméleti foglalkozások alól az iskolavezető felmentheti.
Az alább felsorolt képesítéssel rendelkező tanulókat –„AM”  „A” és „B” kategória, továbbá az
„Al” alkategória kivételével - a tanfolyam adott tantárgyának foglalkozásain a részvétel alól az
iskolavezető  mentesíti.  A  vizsgakötelezettség  alóli  mentesítés  kezdeményezése,  a  felmentés
alapjául szolgáló - az iskolavezető által hitelesített - okirat fénymásolatának a jelentkezési laphoz
való  csatolásával  történik.  Ugyanígy  kell  eljárni  az  elsősegély-nyújtási  ismeretek  megszerzését
tanúsító  okirat  és  a  korábban  szerzett  vezetői  engedély  (járművezetői  engedély,  járművezetői
igazolvány) esetében is.

A  vizsgakötelezettség  alóli  mentesítést  a  felügyelet  a  jelentkezési  lapra  tett  bejegyzéssel
engedélyezi.

Az egyes kategóriák és egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alól adható felmentések

Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító Igazolás bemutatása alóli mentesítések

A vizsgaigazolás kiadásához az elsősegélynyújtásból  előírt  ismeretek megszerzését  tanúsító  -  a
Magyar  Vöröskereszt  által  kiállított  -  igazolás  (a  továbbiakban:  Vöröskeresztes  igazolás)
megszerzésének kötelezettsége alól mentesülnek a külön jogszabály alapján:

-  az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi,
-  az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi,
-  védőnői,
-  dietetikusi,
-  mentőtiszti,
-  gyógytornász,
-  egészségügyi szakoktatói,

A képzés árai
Kategória Elmélet Gyakorlat

„B” 49 000 Ft 7200 Ft/óra
„Al” 49000 Ft 4000 Ft/óra

„Al” B-vel  35 000 Ft  4000,-Ft/óra
„A" 49000 Ft  4000,-Ft/óra

„A” (A1-el 2éven belül) -  4000,- Ft/óra
A (2 éven túl) 35000 Ft  4000,- Ft/óra

„AM”  35000,-Ft 4000,-Ft/óra



-  diplomás ápolói

oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők, valamint
-  a közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, és
-  az egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek,

További mentesítés a Vöröskeresztes igazolás megszerzése alól nem adható.

15.  A tanuló  áthelyezés  és  a  teljesített  oktatásról  szóló  igazolás  kiadásának  módja,  a  tanuló  áthelyezés
következményei

Szerződésbontás - tanulóáthelyezés esetén, - melynek feltétele, hogy sem a tanulónak, sem a képzőszervnek
nincs a másik fél felé tartozása - a tanulóáthelyező nyomtatványt a képzőszerv adja ki. Ha az iskolavezető és
a vezetési karton rendelkezésre áll, azonnal, egyébként 3 munkanapon belül a tanuló és ha életkora miatt
szükséges,  törvényes  képviselője  aláírásával  egyidejűleg  átadásra  kerül.  Megkezdett  tanfolyam  esetén
elméleti tandíjat nem térítünk vissza. A befizetett gyakorlati tandíj teljesítetlen részét az iskola visszafizeti.
Áthelyezés kérelmekor 10 000 Ft adminisztrációs  költséget számítunk fel a tanulónak

16.   Elméleti oktatás helyszine: Hatvan, Balassi Bálint út 1.
        Váltóhely: Hatvan, Balassi B. u. 1. 
        Gyakorlópálya: Hatvan, Radnóti tér 2. 
                                 

17. A képzés felügyeletét ellátó közlekedési felügyelet megnevezése, címe és telefonszáma

A  tanulónak  bármilyen  problémája  adódik  a  tanfolyam  elvégzésével  kapcsolatban  akkor  az
iskolavezetőhöz,  vagy  a  Közlekedési  Alkalmassági  és  Vizsgaközponthoz  fordulhat  panasszal.
Címe:3300: Eger, Kossuth L. u. 26.       Tel.: 06-36/510-308

18. A vizsgázó jogai és kötelezettségei

A vizsgázó  köteles  a  24/2005.  (IV.  21.)  GKM rendeletben   ,    a  14/2005 KFF szabályzatban és   az  azokat
módosító  58/2011.    (XI.   24.)   NFM    rendeletben   a  reá vonatkozó rendelkezések maradéktalan betartása.  E
rendelkezések maradéktalan betartása esetén a vizsgázónak joga van a vizsgához még abban az esetben is,
ha nem rendelkezik  a sikeres  vizsgához való tudásszinttel.  E tudásszint  eléréséhez  joga  van  akár oktató
cseréhez, vagy akár a képzőszerv cseréjéhez is.

19.  A vizsgadíjak és azok megfizetésének módja

Vizsgadíjak részletezése:

- Elméleti vizsga tantárgyaként:                   4600,-Ft
-  Járműkezelési vizsga „Al”, „A”                4700,-Ft
-  Forgalmi vizsga:                                      11000,-Ft

- „AM” Jk    3600,-Ft

- „AM” forgalom                                             3600,-Ft

A vizsgadíjat képzőszervnél lehet befizetni.



20.  A  vezetői  engedély  kiadásával  kapcsolatos,  a  külön  jogszabályban  meghatározott  fontosabb
előírások.  Nem magyar  állampolgárokat  érintően  különös  tekintettel  kell  lenni  a  tartózkodási  engedélyre
vonatkozó előírások

Járművezetésre  jogosító  okmányt az kaphat,  aki  a  külön jogszabályban meghatározott  egészségi,
képzési és vizsgáztatási előírásoknak, továbbá a 326/2011.(XII.28.) Korm. rendelet 7 sz. melléklet-
járművezetésre  jogosító  okmányok  kiadásának  életkori  és  jártassági  feltételei  a  2006/126EK
irányelveknek megfelel.

Hatvan, 2021.09.21.

Füredi György

                                                                                    iskolavezető



 


