CLASSIC AUTÓSISKOLA
vállalkozási feltételek
1.

Képzőszerv megnevezése: Classic Autósiskola
Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 11. 1/3. sz.
Azonosító száma: 7508.

2.

Cégforma: Egyéni vállalkozó
Tulajdonos: Kis Péter
Elérhetősége:06 70/382-6324
Nyilvántartási száma: 5202881
Adószám: 63183478-1-51

3.

Képzési engedély száma: KVH/41229-1/2017-NFM.

4.

Iskolavezető neve: Kis Péter
Elérhetősége: 06 70/382-63-24
E-mail elérhetősége: classicautosiskola@gmail.com

5.

Ügyfélfogadó címe: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 11. 1/3. sz.
Ügyfélfogadás időpontja:
Hétfő 8.00-10.00
Szerda 16.00-18.00
Péntek 15.00-19.00
Telefonszám: 06 70/382-63-24

6.

E-mail: classicautosiskola@gmail.com

7.

Weboldal: www.classicautosiskola.hu

8.

Oktatási helyszínek:
Elméleti oktatás: 3532 Miskolc, Győri kapu 124. F/2.
Gyakorlópálya: 3527 Miskolc, Sajószigeti u. 9.

Tisztelt Ügyfelünk!
A Classic Autósiskola tulajdonosaként és annak dolgozói nevében köszöntöm Önt, egyben
megköszönöm bizalmát, hogy vezetői engedélye megszerzéséhez autósiskolánkat választotta.
Mi együttesen törekedni fogunk arra, hogy Ön felkészülten, teljes értékű járművezetőként
tudjon majd részt venni a közúti közlekedésben.
Az alábbiakban részletesen tájékoztatom „AM”, „A1”, „A2”, „A”, „B” kategóriás
járművezetői tanfolyamaink beiskolázási feltételeiről, a tanfolyamaink menetéről, a
vizsgáztatás rendjéről, az Ön, illetve iskolánk jogairól, kötelességeiről és egyéb
szolgáltatásainkról.

Tanfolyamra való felvétel módja:
A 24/2005 (IV.21) GKM – többször módosított- rendelete szerint a járművezetőket
tanfolyamon, kell képezni, melyre iskolánk ügyfélfogadó irodájában személyesen lehet
jelentkezni. Itt átadjuk a szükséges nyomtatványokat és részletes tájékoztatást kap a képzés és
a vizsgára bocsájtás feltételeiről. Valamennyi tanfolyamunk esetében teljes képzési
szolgáltatást biztosítunk, mely elmélet és gyakorlati részekből áll. A jelentkezés alkalmával
ellenőrizzük, hogy a jelentkező (továbbiakban tanuló) megfelel-e a rendeletben fogalt
feltételeknek. Megfelelősség esetén Autósiskolánk a tanulóval szerződést köt.
Előírt egészségügyi vizsgálat:
„A”, „A1” és „A2” és „B” kategóriára I –es csoportú orvosi vizsgálat szükséges, amelyet a
háziorvos vagy az üzemorvos állít ki.
E- learning:
Az E-learning képzés egy távoktatási forma, melynek előnye, hogy nincs helyhez kötve és
időben is nagyon rugalmas. Bármikor, bárhonnan elvégezhető, csak számítógép és
internetkapcsolat szükséges hozzá. Önállóan, saját időbeosztással lehet haladni a tanulással és
azt bármikor meg lehet szakítani, aztán később tovább folytatni. Interaktív, gyors, képek és
szimulációk segítségével könnyebbé válik a tananyag elsajátítása.
E- learning képzésre bejelentkezni személyesen ügyfélfogadási időben, irodánkban lehet.
A tananyag hozzáférési ideje: 75 óra/ 180 nap
A regisztrációtól számított 3 hónapon belül el kell kezdeni a tanfolyam elvégzését és az első
belépéstől számított 3 hónapon belül be kell fejezni a tanfolyamot! A tanfolyam
megkezdésétől (az első belépés) számított 9 hónapon belül meg kell történnie az első kresz
vizsgának és 12 hónapon belül sikeres kresz vizsgát kell tenni, ezért kérjük, hogy az első
belépéstől számított 7 hónapon belül jelezze iskolánk felé, hogy szeretne kresz vizsgázni.
Vizsgára jelentkezni csak a képzés elvégzését követően lehet.
Amikor befejezte a tanuló a képzést, akkor e-mailben kap egy igazolást erről az E-titan
rendszertől.

„AM” kategória
"AM" kategóriába tartozó kétkerekű jármű, amelynek legnagyobb tervezési sebessége a
25km/órát meghaladja, de nem több mint 45 km/óra, a motor hengerűrtartalma nem nagyobb
50 cm3-nél vagy a motor legnagyobb hasznos motorteljesítménye nem több 4 kw-nál.
A beiskolázás feltétele:
- Kiskorú esetén szülő írásos beleegyezése.
- 13 és fél éves életkor betöltése.
(A tanuló minimum 13 év 9 hónaposan tehet KRESZ vizsgát és járműkezelési (rutin) vizsgát,
forgalmi vizsgát pedig 14 évesen.)
A beiratkozáskor szükség van személyi igazolványra vagy diákigazolványra, lakcímkártyára,
Ha a jelentkező a 14. életévét betöltötte, diákigazolvány nem fogadható el.
Elméleti képzés díja (E-learning képzés): 35.000 Ft.
E-learning képzés:
Az E-learning képzés egy távoktatási forma, melynek előnye, hogy nincs helyhez kötve és
időben is nagyon rugalmas. Bármikor, bárhonnan elvégezhető, csak számítógép és

internetkapcsolat szükséges hozzá. Önállóan, saját időbeosztással lehet haladni a tanulással és
azt bármikor meg lehet szakítani, aztán később tovább folytatni. Interaktív, gyors, képek és
szimulációk segítségével könnyebbé válik a tananyag elsajátítása.
E- learning képzésre bejelentkezni személyesen ügyfélfogadási irodánkban lehet.
A tananyag hozzáférési ideje: 75 óra/ 180 nap
A regisztrációtól számított 3 hónapon belül el kell kezdeni a tanfolyam elvégzését és az első
belépéstől számított 3 hónapon belül be kell fejezni a tanfolyamot! A tanfolyam
megkezdésétől (az első belépés) számított 9 hónapon belül meg kell történnie az első kresz
vizsgának és 12 hónapon belül sikeres kresz vizsgát kell tenni, ezért kérjük, hogy az első
belépéstől számított 7 hónapon belül jelezze iskolánk felé, hogy szeretne kresz vizsgázni.
Vizsgára jelentkezni csak a képzés elvégzését követően lehet.
Amikor befejezte a tanuló a képzést, akkor e-mailben kap egy igazolást erről az E-titan
rendszertől.
Elméleti vizsga helye: Miskolc, József Attila u. 20. sz.
A vizsgákon csak arcképes igazolvány felmutatásával lehet részt venni.
Sikertelen vizsga esetén pótvizsgát lehet tenni, legkorábban 3 munkanap elteltével.
A pótvizsga díja: 4.600 Ft
A gyakorlati oktatáson való részvétel és a további vizsgák feltételei a sikeres elméleti vizsga.
Gyakorlati oktatás:
A kétkerekű járművek vezetőinek oktatása során a tanuló felszerelése kötelezően:
a.) bukósisak,
b.) szemüveg (a bukósisak kialakításától függően),
c.) protektoros hosszú nadrág és protektoros dzseki,
d.) protektoros kesztyű,
e.) magas szárú, zárt cipő vagy csizma.
Gyakorlati képzés díja: 50.000 Ft.
Alapoktatás + vizsga:
Főoktatás: városi vezetés
vizsgaóra (30 perc)
összesen:

4 óra
6 óra
1 óra
11 óra

A járműkezelési vizsga az alapoktatás számonkérése, mely a Miskolc, Sajószigeti u. 9. szám
alatt található KRESZ-parkban történik.
A gyakorlati órák időtartama: 50 perc
Vizsgadíjak: a Nemzeti Közlekedési Hatóság által szabott díj:
- KRESZ vizsga díja:
4.600 Ft.
- Járműkezelési (rutin) vizsga díja: 3.600 Ft.
- Forgalmi vizsgadíj:
3.600 Ft
összesen:
11.800 Ft
A pótvizsga díja: 3.600 Ft/alkalom, melyet a BAZ Megyei Kormányhivatal Közlekedési
Felügyelősége pénztárába kell befizetni.

Elsősegély vizsga:
Az első vezetői engedély megszerzésekor elsősegélynyújtásból is vizsgát kell tenni.
Elsősegélynyújtó tanfolyam: 11.900 Ft.
Elsősegélynyújtás vizsgadíja: 12.100 Ft.
Az igazolás megszerzése nem tanfolyamköteles, de igény szerint iskolánk segítséget nyújt a
felkészülésben. A megszerzését tanúsító, igazolást a Magyar Vöröskereszt fővárosi, megyei
szervezetei adják ki.

„A1” kategória
Nemzetközi kategória. 125 cm3 hengerűrtartalmat és a 11 kW-os teljesítményt meg nem
haladó hajtómotorral ellátott motorkerékpár.
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.
A beiskolázás feltétele:
- Minimum 8 általános iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány megléte és bemutatása.
- Kiskorú esetén szülő írásos beleegyezése.
- 15 és fél éves életkor betöltése.
(A tanuló minimum 15 év 9 hónaposan tehet KRESZ vizsgát, járműkezelési (rutin) vizsgát és
forgalmi vizsgát pedig 16 évesen.)
A beiratkozáskor szükség van személyi igazolványra, vagy útlevélre, ha van már, akkor a
meglévő vezetői engedélyre, háziorvos által kiállított alkalmassági igazolásra, (7.200 Ft, a
háziorvosnál fizetendő).
Előírt egészségügyi vizsgálat:
„A1” kategóriára I –es csoportú orvosi vizsgálat szükséges, amelyet a háziorvos vagy az
üzemorvos állít ki.
Elméleti képzés díja (E-learning képzés): 50.000 Ft.
E-learning képzés:
Az E-learning képzés egy távoktatási forma, melynek előnye, hogy nincs helyhez kötve és
időben is nagyon rugalmas. Bármikor, bárhonnan elvégezhető, csak számítógép és
internetkapcsolat szükséges hozzá. Önállóan, saját időbeosztással lehet haladni a tanulással és
azt bármikor meg lehet szakítani, aztán később tovább folytatni. Interaktív, gyors, képek és
szimulációk segítségével könnyebbé válik a tananyag elsajátítása.
E- learning képzésre bejelentkezni személyesen ügyfélfogadási irodánkban lehet.
A tananyag hozzáférési ideje: 75 óra/ 180 nap
A regisztrációtól számított 3 hónapon belül el kell kezdeni a tanfolyam elvégzését és az első
belépéstől számított 3 hónapon belül be kell fejezni a tanfolyamot! A tanfolyam
megkezdésétől (az első belépés) számított 9 hónapon belül meg kell történnie az első kresz
vizsgának és 12 hónapon belül sikeres kresz vizsgát kell tenni, ezért kérjük, hogy az első
belépéstől számított 7 hónapon belül jelezze iskolánk felé, hogy szeretne kresz vizsgázni.
Vizsgára jelentkezni csak a képzés elvégzését követően lehet.
Amikor befejezte a tanuló a képzést, akkor e-mailben kap egy igazolást erről az E-titan
rendszertől.

Elméleti vizsga helye: Miskolc, József Attila u. 20. sz.
A vizsgákon csak arcképes igazolvány felmutatásával lehet részt venni.
Sikertelen vizsga esetén pótvizsgát lehet tenni, legkorábban 3 munkanap elteltével.
A pótvizsga díja: 4.600 Ft
A gyakorlati oktatáson való részvétel és a további vizsgák feltételei a sikeres elméleti vizsga.
Gyakorlati oktatás:
A kétkerekű járművek vezetőinek oktatása során a tanuló felszerelése kötelezően:
a.) bukósisak,
b.) szemüveg (a bukósisak kialakításától függően),
c.) protektoros hosszú nadrág és protektoros dzseki,
d.) protektoros kesztyű,
e.) magas szárú, zárt cipő vagy csizma.
A rutin vizsgára bocsátás feltétele a kötelezően teljesítendő 6 óra (alapoktatás) levezetése. A
forgalmi vizsgára bocsátás feltétele a sikeres rutin vizsga és a kötelezően teljesítendő 10 óra
levezetése (főoktatás), illetve a 240 km kötelező menettávolság teljesítése.
Gyakorlati képzés díja: 100.000 Ft
- 6 óra (alapoktatás + járműkezelés vizsga)
- 8 óra (városi vezetés)
- 2 óra (országúti vezetés)
- 1 óra forgalmi vizsga
összesen: 17 óra
A járműkezelési vizsga az alapoktatás számonkérése, mely a Miskolc, Sajószigeti u. 9. szám
alatt található KRESZ-parkban történik.
A gyakorlati órák időtartama: 50 perc
Vizsgadíjak: a Nemzeti Közlekedési Hatóság által szabott díj:
- KRESZ vizsga díja:
4.600 Ft.
- Járműkezelési (rutin) vizsga díja: 4.700 Ft.
- Forgalmi vizsgadíj:
11.000 Ft
összesen:
20.300 Ft
A pótvizsga díja: 11.000 Ft/alkalom, melyet a BAZ Megyei Kormányhivatal Közlekedési
Felügyelősége pénztárába kell befizetni.
Elsősegély vizsga:
Az első vezetői engedély megszerzésekor elsősegélynyújtásból is vizsgát kell tenni.
Elsősegélynyújtó tanfolyam: 11.900 Ft.
Elsősegélynyújtás vizsgadíja: 12.100 Ft.
Az igazolás megszerzése nem tanfolyamköteles, de igény szerint iskolánk segítséget nyújt a
felkészülésben. A megszerzését tanúsító, igazolást a Magyar Vöröskereszt fővárosi, megyei
szervezetei adják ki.

HA ÖN B KATEGÓRIÁS VEZETŐI ENGEDÉLLYEL RENDELKEZIK:
Egy könnyített tanfolyammal szerezheti meg az A1 kategóriát:
A1 - B kategóriával rendelkezők részére:
Elméleti képzés (E-learning képzés): 15.000 Ft
E-learning képzés: A „Közlekedési alapismeretek”, „Járművezetés elmélete”, „Szerkezeti és
üzemeltetési ismeretek” tananyag feldolgozásához szükséges időkeretet, - az e-learning
rendszerű elméleti képzés időtartama alatt - a tanuló saját igényei szerint rugalmasan alakítja.
A rendelkezésre álló időkeret: 75 óra / 180 nap
Elméleti vizsga helye: Miskolc, József Attila u. 20. sz.
A vizsgákon csak arcképes igazolvány felmutatásával lehet részt venni.
Sikertelen vizsga esetén pótvizsgát lehet tenni, legkorábban 3 munkanap elteltével.
A pótvizsga díja: 4.600 Ft
A gyakorlati oktatáson való részvétel és a további vizsgák feltételei a sikeres elméleti vizsga.
Gyakorlati oktatás:
A kétkerekű járművek vezetőinek oktatása során a tanuló felszerelése kötelezően:
a.) bukósisak,
b.) szemüveg (a bukósisak kialakításától függően),
c.) protektoros hosszú nadrág és protektoros dzseki,
d.) protektoros kesztyű,
e.) magas szárú, zárt cipő vagy csizma.
A rutin vizsgára bocsátás feltétele a kötelezően teljesítendő 2 óra (1 óra alapoktatás és 1 óra
főoktatás), illetve a 30 km kötelező menettávolság teljesítése.
Gyakorlati képzés díja: 25.000 Ft
Gyakorlati oktatás tartalma:
1 óra (alapoktatás)
1 óra (főoktatás)
1 óra forgalmi vizsga
összesen: 3 óra
A gyakorlati órák időtartama: 50 perc
Vizsgadíjak: a Nemzeti Közlekedési Hatóság által szabott díj:
- KRESZ vizsga díja:
4.600 Ft.
- Forgalmi vizsgadíj:
11.000 Ft
összesen:
15.600 Ft
A pótvizsga díja: 11.000 Ft/alkalom, melyet a BAZ Megyei Kormányhivatal Közlekedési
Felügyelősége pénztárába kell befizetni.

„A2” kategória
Nemzetközi kategória. Legfeljebb 35 kW teljesítményű és 0,2 kW/kg teljesítmény/saját tömeg
arányt meg nem haladó motorkerékpár.
A beiskolázás feltétele:
- Minimum 8 általános iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány megléte és bemutatása.
- Kiskorú esetén szülő írásos beleegyezése.
- 17 és fél éves életkor betöltése.
(A tanuló minimum 17 év 9 hónaposan tehet KRESZ vizsgát, gyakorlati, járműkezelési (rutin)
vizsgát, forgalmi vizsgát pedig 18 évesen.)
A beiratkozáskor szükség van személyi igazolványra, vagy útlevélre, ha van már, akkor a
meglévő vezetői engedélyre, háziorvos által kiállított alkalmassági igazolásra, (7.200 Ft a
háziorvosnál fizetendő).
Ha van már olyan vezetői engedélye, amellyel az orvosi alkalmasságot tudja igazolni, akkor
nem kell a háziorvoshoz mennie. (Pl.: A1; B kategóriák valamelyike)
Előírt egészségügyi vizsgálat:
„A2” kategóriára I –es csoportú orvosi vizsgálat szükséges, amelyet a háziorvos vagy az
üzemorvos állít ki.
Elméleti képzés díja (E-learning képzés): 50.000 Ft.
E-learning képzés:
Az E-learning képzés egy távoktatási forma, melynek előnye, hogy nincs helyhez kötve és
időben is nagyon rugalmas. Bármikor, bárhonnan elvégezhető, csak számítógép és
internetkapcsolat szükséges hozzá. Önállóan, saját időbeosztással lehet haladni a tanulással és
azt bármikor meg lehet szakítani, aztán később tovább folytatni. Interaktív, gyors, képek és
szimulációk segítségével könnyebbé válik a tananyag elsajátítása.
E- learning képzésre bejelentkezni személyesen ügyfélfogadási irodánkban lehet.
A tananyag hozzáférési ideje: 75 óra/ 180 nap
A regisztrációtól számított 3 hónapon belül el kell kezdeni a tanfolyam elvégzését és az első
belépéstől számított 3 hónapon belül be kell fejezni a tanfolyamot! A tanfolyam
megkezdésétől (az első belépés) számított 9 hónapon belül meg kell történnie az első kresz
vizsgának és 12 hónapon belül sikeres kresz vizsgát kell tenni, ezért kérjük, hogy az első
belépéstől számított 7 hónapon belül jelezze iskolánk felé, hogy szeretne kresz vizsgázni.
Vizsgára jelentkezni csak a képzés elvégzését követően lehet.
Amikor befejezte a tanuló a képzést, akkor e-mailben kap egy igazolást erről az E-titan
rendszertől.
Elméleti vizsga helye: Miskolc, József Attila u. 20. sz.
A vizsgákon csak arcképes igazolvány felmutatásával lehet részt venni.
Sikertelen vizsga esetén pótvizsgát lehet tenni, legkorábban 3 munkanap elteltével.
A pótvizsga díja: 4.600 Ft
A gyakorlati oktatáson való részvétel és a további vizsgák feltételei a sikeres elméleti vizsga.
Gyakorlati oktatás:
A kétkerekű járművek vezetőinek oktatása során a tanuló felszerelése kötelezően:
a.) bukósisak,

b.) szemüveg (a bukósisak kialakításától függően),
c.) protektoros hosszú nadrág és protektoros dzseki,
d.) protektoros kesztyű,
e.) magas szárú, zárt cipő vagy csizma.
A rutin vizsgára bocsátás feltétele a kötelezően teljesítendő 6 óra (alapoktatás) levezetése. A
forgalmi vizsgára bocsátás feltétele a sikeres rutin vizsga és a kötelezően teljesítendő 10 óra
levezetése (főoktatás), illetve a 240 km kötelező menettávolság teljesítése.
Gyakorlati képzés díja: 100.000 Ft
- 6 óra (alapoktatás + járműkezelés vizsga)
- 8 óra (városi vezetés)
- 2 óra (országúti vezetés)
- 1 óra forgalmi vizsga
összesen: 17 óra
A járműkezelési vizsga az alapoktatás számonkérése, mely a Miskolc, Sajószigeti u. 9. szám
alatt található KRESZ-parkban történik.
A gyakorlati órák időtartama: 50 perc
Vizsgadíjak: a Nemzeti Közlekedési Hatóság által szabott díj:
- KRESZ vizsga díja:
4.600 Ft.
- Járműkezelési (rutin) vizsga díja: 4.700 Ft.
- Forgalmi vizsgadíj:
11.000 Ft
összesen:
20.300 Ft
A pótvizsga díja: 11.000 Ft/alkalom, melyet a BAZ Megyei Kormányhivatal Közlekedési
Felügyelősége pénztárába kell befizetni.
Elsősegély vizsga:
Az első vezetői engedély megszerzésekor elsősegélynyújtásból is vizsgát kell tenni.
Elsősegélynyújtó tanfolyam: 11.900 Ft.
Elsősegélynyújtás vizsgadíja: 12.100 Ft.
Az igazolás megszerzése nem tanfolyamköteles, de igény szerint iskolánk segítséget nyújt a
felkészülésben. A megszerzését tanúsító, igazolást a Magyar Vöröskereszt fővárosi, megyei
szervezetei adják ki.
HA ÖN A1 KATEGÓRIÁS VEZETŐI ENGEDÉLLYEL RENDELKEZIK:
A1 MEGSZERZÉSÉT KÖVETŐ KÉT ÉVEN BELÜL:
KRESZ tanfolyamot nem kell végeznie.
KRESZ tanfolyam díj nincs.
Gyakorlati oktatás:
A kétkerekű járművek vezetőinek oktatása során a tanuló felszerelése kötelezően:
a.) bukósisak,
b.) szemüveg (a bukósisak kialakításától függően),

c.) protektoros hosszú nadrág és protektoros dzseki,
d.) protektoros kesztyű,
e.) magas szárú, zárt cipő vagy csizma.
Gyakorlati képzés díja: 70.000 Ft
- 4 óra (alapoktatás + járműkezelés vizsga)
- 6 óra (városi vezetés)
- 2 óra (országúti vezetés)
- 1 óra forgalmi vizsga:
összesen 13 óra
A járműkezelési vizsga az alapoktatás számonkérése, mely a Miskolc, Sajószigeti u. 9. szám
alatt található KRESZ-parkban történik.
A gyakorlati órák időtartama: 50 perc
Vizsgadíjak: a Nemzeti Közlekedési Hatóság által szabott díj:
- Járműkezelési (rutin) vizsga díja: 4.700 Ft.
- Forgalmi vizsgadíj:
11.000 Ft
összesen:
15.700 Ft
A pótvizsga díja: 11.000 Ft/alkalom, melyet a BAZ Megyei Kormányhivatal Közlekedési
Felügyelősége pénztárába kell befizetni.
A1 MEGSZERZÉSÉT KÖVETŐ 2 ÉVEN TÚL:
Elméleti képzés díja (E-learning képzés): 25.000 Ft.
E-learning képzés:
Az E-learning képzés egy távoktatási forma, melynek előnye, hogy nincs helyhez kötve és
időben is nagyon rugalmas. Bármikor, bárhonnan elvégezhető, csak számítógép és
internetkapcsolat szükséges hozzá. Önállóan, saját időbeosztással lehet haladni a tanulással és
azt bármikor meg lehet szakítani, aztán később tovább folytatni. Interaktív, gyors, képek és
szimulációk segítségével könnyebbé válik a tananyag elsajátítása.
E- learning képzésre bejelentkezni személyesen ügyfélfogadási irodánkban lehet.
A tananyag hozzáférési ideje: 75 óra/ 180 nap
A regisztrációtól számított 3 hónapon belül el kell kezdeni a tanfolyam elvégzését és az első
belépéstől számított 3 hónapon belül be kell fejezni a tanfolyamot! A tanfolyam
megkezdésétől (az első belépés) számított 9 hónapon belül meg kell történnie az első kresz
vizsgának és 12 hónapon belül sikeres kresz vizsgát kell tenni, ezért kérjük, hogy az első
belépéstől számított 7 hónapon belül jelezze iskolánk felé, hogy szeretne kresz vizsgázni.
Vizsgára jelentkezni csak a képzés elvégzését követően lehet.
Amikor befejezte a tanuló a képzést, akkor e-mailben kap egy igazolást erről az E-titan
rendszertől.
Elméleti vizsga helye: Miskolc, József Attila u. 20. sz.
A vizsgákon csak arcképes igazolvány felmutatásával lehet részt venni.
Sikertelen vizsga esetén pótvizsgát lehet tenni, legkorábban 3 munkanap elteltével.

A pótvizsga díja: 4.600 Ft
A gyakorlati oktatáson való részvétel és a további vizsgák feltételei a sikeres elméleti vizsga.
Gyakorlati oktatás:
A kétkerekű járművek vezetőinek oktatása során a tanuló felszerelése kötelezően:
a.) bukósisak,
b.) szemüveg (a bukósisak kialakításától függően),
c.) protektoros hosszú nadrág és protektoros dzseki,
d.) protektoros kesztyű,
e.) magas szárú, zárt cipő vagy csizma.
Gyakorlati képzés díja: 50.000 Ft
- 2 óra (alapoktatás + járműkezelés vizsga)
- 4 óra (városi vezetés)
- 2 óra (országúti vezetés)
- 1 óra forgalmi vizsga
összesen: 9 óra
A járműkezelési vizsga az alapoktatás számonkérése, mely a Miskolc, Sajószigeti u. 9. szám
alatt található KRESZ-parkban történik.
A gyakorlati órák időtartama: 50 perc
Vizsgadíjak: a Nemzeti Közlekedési Hatóság által szabott díj:
- KRESZ vizsga díja:
4.600 Ft.
- Járműkezelési (rutin) vizsga díja: 4.700 Ft.
- Forgalmi vizsgadíj:
11.000 Ft
összesen:
20.300 Ft
A pótvizsga díja: 11.000 Ft/alkalom, melyet a BAZ Megyei Kormányhivatal Közlekedési
Felügyelősége pénztárába kell befizetni.

„A” kategória
Nemzetközi kategória. Olyan teljesítménykorlátozás nélküli motorkerékpár, amely nem
tartozik az „A1” és „A2” kategóriába.
A beiskolázás feltétele:
- Minimum 8 általános iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány megléte és bemutatása.
- 23 és fél éves életkor betöltése. , vagy betöltött 20 éves életkor legalább kétéves „A2”
kategóriás motorkerékpár-vezetési gyakorlat esetén
- A tanuló minimum 23 év 9 hónaposan tehet KRESZ vizsgát, gyakorlati vizsgát
(járműkezelés és forgalom), viszont csak a 23. életév betöltése után tehet.
A beiratkozáskor szükség van személyi igazolványra, vagy útlevélre, ha van már, akkor a
meglévő vezetői engedélyre, háziorvos által kiállított alkalmassági igazolásra, (7200 Ft. a
háziorvosnál fizetendő).

Ha van már, olyan vezetői engedélye, amellyel az orvosi alkalmasságot tudja igazolni, akkor
nem kell a háziorvoshoz mennie. (Pl.: A1; A2, B kategóriák valamelyike)
Előírt egészségügyi vizsgálat:
„A” kategóriára I –es csoportú orvosi vizsgálat szükséges, amelyet a háziorvos vagy az
üzemorvos állít ki.
Elméleti képzés díja (E-learning képzés): 50.000 Ft
E-learning képzés:
Az E-learning képzés egy távoktatási forma, melynek előnye, hogy nincs helyhez kötve és
időben is nagyon rugalmas. Bármikor, bárhonnan elvégezhető, csak számítógép és
internetkapcsolat szükséges hozzá. Önállóan, saját időbeosztással lehet haladni a tanulással és
azt bármikor meg lehet szakítani, aztán később tovább folytatni. Interaktív, gyors, képek és
szimulációk segítségével könnyebbé válik a tananyag elsajátítása.
E- learning képzésre bejelentkezni személyesen ügyfélfogadási irodánkban lehet.
A tananyag hozzáférési ideje: 75 óra/ 180 nap
A regisztrációtól számított 3 hónapon belül el kell kezdeni a tanfolyam elvégzését és az első
belépéstől számított 3 hónapon belül be kell fejezni a tanfolyamot! A tanfolyam
megkezdésétől (az első belépés) számított 9 hónapon belül meg kell történnie az első kresz
vizsgának és 12 hónapon belül sikeres kresz vizsgát kell tenni, ezért kérjük, hogy az első
belépéstől számított 7 hónapon belül jelezze iskolánk felé, hogy szeretne kresz vizsgázni.
Vizsgára jelentkezni csak a képzés elvégzését követően lehet.
Amikor befejezte a tanuló a képzést, akkor e-mailben kap egy igazolást erről az E-titan
rendszertől.
Elméleti vizsga helye: Miskolc, József Attila u. 20. sz.
A vizsgákon csak arcképes igazolvány felmutatásával lehet részt venni.
Sikertelen vizsga esetén pótvizsgát lehet tenni, legkorábban 3 munkanap elteltével.
A pótvizsga díja: 4.600 Ft
A gyakorlati oktatáson való részvétel és a további vizsgák feltételei a sikeres elméleti vizsga.
Gyakorlati oktatás:
A kétkerekű járművek vezetőinek oktatása során a tanuló felszerelése kötelezően:
a.) bukósisak,
b.) szemüveg (a bukósisak kialakításától függően),
c.) protektoros hosszú nadrág és protektoros dzseki,
d.) protektoros kesztyű,
e.) magas szárú, zárt cipő vagy csizma.
A rutin vizsgára bocsátás feltétele a kötelezően teljesítendő 10 óra (alapoktatás) levezetése. A
forgalmi vizsgára bocsátás feltétele a sikeres rutin vizsga és a kötelezően teljesítendő 16 óra
levezetése (főoktatás), illetve a 390 km kötelező menettávolság teljesítése.
Gyakorlati képzés díja: 150.000 Ft
- 10 óra (alapoktatás + járműkezelés vizsga)
- 11 óra (városi vezetés)
- 5 óra (országúti vezetés)
- 1 óra forgalmi vizsga:
összesen: 27 óra

A járműkezelési vizsga az alapoktatás számonkérése, mely a Miskolc, Sajószigeti u. 9. szám
alatt található KRESZ-parkban történik.
A gyakorlati órák időtartama: 50 perc
Vizsgadíjak: a Nemzeti Közlekedési Hatóság által szabott díj:
- KRESZ vizsga díja:
4.600 Ft.
- Járműkezelési (rutin) vizsga díja: 4.700 Ft.
- Forgalmi vizsgadíj:
11.000 Ft
összesen:
20.300 Ft
A pótvizsga díja: 11.000 Ft/alkalom, melyet a BAZ Megyei Kormányhivatal Közlekedési
Felügyelősége pénztárába kell befizetni.
Elsősegély vizsga:
Az első vezetői engedély megszerzésekor elsősegélynyújtásból is vizsgát kell tenni.
Elsősegélynyújtó tanfolyam: 11.900 Ft.
Elsősegélynyújtás vizsgadíja: 12.100 Ft.
Az igazolás megszerzése nem tanfolyamköteles, de igény szerint iskolánk segítséget nyújt a
felkészülésben. A megszerzését tanúsító, igazolást a Magyar Vöröskereszt fővárosi, megyei
szervezetei adják ki.
A1 MEGSZERZÉSÉT KÖVETŐ 2 ÉVEN TÚL:
Elméleti képzés díja (E-learning képzés): 25.000 Ft.
E-learning képzés:
Az E-learning képzés egy távoktatási forma, melynek előnye, hogy nincs helyhez kötve és
időben is nagyon rugalmas. Bármikor, bárhonnan elvégezhető, csak számítógép és
internetkapcsolat szükséges hozzá. Önállóan, saját időbeosztással lehet haladni a tanulással és
azt bármikor meg lehet szakítani, aztán később tovább folytatni. Interaktív, gyors, képek és
szimulációk segítségével könnyebbé válik a tananyag elsajátítása.
E- learning képzésre bejelentkezni személyesen ügyfélfogadási irodánkban lehet.
A tananyag hozzáférési ideje: 75 óra/ 180 nap
A regisztrációtól számított 3 hónapon belül el kell kezdeni a tanfolyam elvégzését és az első
belépéstől számított 3 hónapon belül be kell fejezni a tanfolyamot! A tanfolyam
megkezdésétől (az első belépés) számított 9 hónapon belül meg kell történnie az első kresz
vizsgának és 12 hónapon belül sikeres kresz vizsgát kell tenni, ezért kérjük, hogy az első
belépéstől számított 7 hónapon belül jelezze iskolánk felé, hogy szeretne kresz vizsgázni.
Vizsgára jelentkezni csak a képzés elvégzését követően lehet.
Elméleti vizsga helye: Miskolc, József Attila u. 20. sz.
A vizsgákon csak arcképes igazolvány felmutatásával lehet részt venni.
Sikertelen vizsga esetén pótvizsgát lehet tenni, legkorábban 3 munkanap elteltével.
A pótvizsga díja: 4.600 Ft
A gyakorlati oktatáson való részvétel és a további vizsgák feltételei a sikeres elméleti vizsga.

Gyakorlati oktatás:
A kétkerekű járművek vezetőinek oktatása során a tanuló felszerelése kötelezően:
a.) bukósisak,
b.) szemüveg (a bukósisak kialakításától függően),
c.) protektoros hosszú nadrág és protektoros dzseki,
d.) protektoros kesztyű,
e.) magas szárú, zárt cipő vagy csizma.
Gyakorlati képzés díja: 50.000 Ft
- 4 óra (alapoktatás + járműkezelés vizsga)
- 4 óra (városi vezetés)
- 2 óra (országúti vezetés)
- 1 óra forgalmi vizsga
összesen: 11 óra
A járműkezelési vizsga az alapoktatás számonkérése, mely a Miskolc, Sajószigeti u. 9szám
alatt található KRESZ-parkban történik.
A gyakorlati órák időtartama: 50 perc
Vizsgadíjak: a Nemzeti Közlekedési Hatóság által szabott díj:
- KRESZ vizsga díja:
4.600 Ft.
- Járműkezelési (rutin) vizsga díja: 4.700 Ft.
- Forgalmi vizsgadíj:
11.000 Ft
összesen:
20.300 Ft
A pótvizsga díja: 11.000 Ft/alkalom, melyet a BAZ Megyei Kormányhivatal Közlekedési
Felügyelősége pénztárába kell befizetni.
A1 MEGSZERZÉSÉT KÖVETŐ 2 ÉVEN BELÜL:
Elméleti képzés nincs.
Gyakorlati oktatás:
A kétkerekű járművek vezetőinek oktatása során a tanuló felszerelése kötelezően:
a.) bukósisak,
b.) szemüveg (a bukósisak kialakításától függően),
c.) protektoros hosszú nadrág és protektoros dzseki,
d.) protektoros kesztyű,
e.) magas szárú, zárt cipő vagy csizma.
Gyakorlati képzés díja: 70.000 Ft
- 6 óra (alapoktatás + járműkezelés vizsga)
- 8 óra (városi vezetés)
- 2 óra (országúti vezetés)
- 1 óra forgalmi vizsga
összesen: 17 óra

A járműkezelési vizsga az alapoktatás számonkérése, mely a Miskolc, Sajószigeti u. 9. szám
alatt található KRESZ-parkban történik.
A gyakorlati órák időtartama: 50 perc
Vizsgadíjak: a Nemzeti Közlekedési Hatóság által szabott díj:
- Járműkezelési (rutin) vizsga díja: 4.700 Ft.
- Forgalmi vizsgadíj:
11.000 Ft
összesen:
15.700 Ft
A pótvizsga díja: 11.000 Ft/alkalom, melyet a BAZ Megyei Kormányhivatal Közlekedési
Felügyelősége pénztárába kell befizetni.

A2 MEGSZERZÉSÉT KÖVETŐ 2 ÉVEN TÚL:
Elméleti képzés díja (E-learning képzés): 25.000 Ft.
E-learning képzés:
Az E-learning képzés egy távoktatási forma, melynek előnye, hogy nincs helyhez kötve és
időben is nagyon rugalmas. Bármikor, bárhonnan elvégezhető, csak számítógép és
internetkapcsolat szükséges hozzá. Önállóan, saját időbeosztással lehet haladni a tanulással és
azt bármikor meg lehet szakítani, aztán később tovább folytatni. Interaktív, gyors, képek és
szimulációk segítségével könnyebbé válik a tananyag elsajátítása.
E- learning képzésre bejelentkezni személyesen ügyfélfogadási irodánkban lehet.
A tananyag hozzáférési ideje: 75 óra/ 180 nap
A regisztrációtól számított 3 hónapon belül el kell kezdeni a tanfolyam elvégzését és az első
belépéstől számított 3 hónapon belül be kell fejezni a tanfolyamot! A tanfolyam
megkezdésétől (az első belépés) számított 9 hónapon belül meg kell történnie az első kresz
vizsgának és 12 hónapon belül sikeres kresz vizsgát kell tenni, ezért kérjük, hogy az első
belépéstől számított 7 hónapon belül jelezze iskolánk felé, hogy szeretne kresz vizsgázni.
Vizsgára jelentkezni csak a képzés elvégzését követően lehet.
Elméleti vizsga helye: Miskolc, József Attila u. 20. sz.
A vizsgákon csak arcképes igazolvány felmutatásával lehet részt venni.
Sikertelen vizsga esetén pótvizsgát lehet tenni, legkorábban 3 munkanap elteltével.
A pótvizsga díja: 4.600 Ft
A gyakorlati oktatáson való részvétel és a további vizsgák feltételei a sikeres elméleti vizsga.
Gyakorlati oktatás:
A kétkerekű járművek vezetőinek oktatása során a tanuló felszerelése kötelezően:
a.) bukósisak,
b.) szemüveg (a bukósisak kialakításától függően),
c.) protektoros hosszú nadrág és protektoros dzseki,
d.) protektoros kesztyű,
e.) magas szárú, zárt cipő vagy csizma.
Gyakorlati képzés díja: 50.000 Ft

- 2 óra (alapoktatás + járműkezelés vizsga)
- 4 óra (városi vezetés)
- 2 óra (országúti vezetés)
- 1 óra forgalmi vizsga
összesen: 9 óra
A járműkezelési vizsga az alapoktatás számonkérése, mely a Miskolc, Sajószigeti u. 9. szám
alatt található KRESZ-parkban történik.
A gyakorlati órák időtartama: 50 perc
Vizsgadíjak: a Nemzeti Közlekedési Hatóság által szabott díj:
- KRESZ vizsga díja:
4.600 Ft.
- Járműkezelési (rutin) vizsga díja: 4.700 Ft.
- Forgalmi vizsgadíj:
11.000 Ft
összesen:
20.300 Ft
A pótvizsga díja: 11.000 Ft/alkalom, melyet a BAZ Megyei Kormányhivatal Közlekedési
Felügyelősége pénztárába kell befizetni.
A2 MEGSZERZÉSÉT KÖVETŐ 2 ÉVEN BELÜL:
Elméleti képzés nincs.
Gyakorlati oktatás:
A kétkerekű járművek vezetőinek oktatása során a tanuló felszerelése kötelezően:
a.) bukósisak,
b.) szemüveg (a bukósisak kialakításától függően),
c.) protektoros hosszú nadrág és protektoros dzseki,
d.) protektoros kesztyű,
e.) magas szárú, zárt cipő vagy csizma.
Gyakorlati képzés díja: 70.000 Ft
- 4 óra (alapoktatás + járműkezelés vizsga)
- 4 óra (városi vezetés)
- 4 óra (országúti vezetés)
- 1 óra forgalmi vizsga
összesen: 13 óra
A járműkezelési vizsga az alapoktatás számonkérése, mely a Miskolc, Sajószigeti u. 9. szám
alatt található KRESZ-parkban történik.
A gyakorlati órák időtartama: 50 perc
Vizsgadíjak: a Nemzeti Közlekedési Hatóság által szabott díj:
- Járműkezelési (rutin) vizsga díja: 4.700 Ft.
- Forgalmi vizsgadíj:
11.000 Ft
összesen:
15.700 Ft

A pótvizsga díja: 11.000 Ft/alkalom, melyet a BAZ Megyei Kormányhivatal Közlekedési
Felügyelősége pénztárába kell befizetni.

„B” kategória
A 3500 kg‐ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, amelyben a
vezető ülésén kívül legfeljebb 8 állandó ülőhely van. Az ilyen gépkocsiból és a 750 kg
megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó pótkocsiból álló járműszerelvény. Az
ilyen gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény, feltéve, hogy a nehéz pótkocsi
megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg, a vonó gépkocsi saját tömegét, és az
összekapcsolt járművek megengedett legnagyobb együttes össztömege sem haladja meg a
3500 kg‐ot.
A beiskolázás feltétele:
- Minimum 8 általános iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány megléte.
- Kiskorú esetén szülő írásos beleegyezése.
- 16 és fél éves életkor betöltése.
- A tanuló minimum 16 év 9 hónaposan tehet KRESZ vizsgát, gyakorlati vizsgát (forgalom),
viszont csak a 17. életév betöltése után tehet.
A beiratkozáskor szükség van személyi igazolványra, vagy útlevélre, ha van már, akkor a
meglévő vezetői engedélyre, háziorvos által kiállított alkalmassági igazolásra, (7200 Ft, a
háziorvosnál fizetendő).
Ha van már, olyan vezetői engedélye, amellyel az orvosi alkalmasságot tudja igazolni, akkor
nem kell a háziorvoshoz mennie. (Pl.: A1; A2, A kategóriák valamelyike)
Előírt egészségügyi vizsgálat:
„B” kategóriára I –es csoportú orvosi vizsgálat szükséges, amelyet a háziorvos vagy az
üzemorvos állít ki.
Elméleti képzés díja (E-learning képzés): 50.000 Ft.
E-learning képzés: Az E-learning képzés egy távoktatási forma, melynek előnye, hogy nincs
helyhez kötve és időben is nagyon rugalmas. Bármikor, bárhonnan elvégezhető, csak
számítógép és internetkapcsolat szükséges hozzá. Önállóan, saját időbeosztással lehet haladni
a tanulással és azt bármikor meg lehet szakítani, aztán később tovább folytatni. Interaktív,
gyors, képek és szimulációk segítségével könnyebbé válik a tananyag elsajátítása.
E- learning képzésre bejelentkezni személyesen ügyfélfogadási irodánkban lehet.
A tananyag hozzáférési ideje: 75 óra/ 180 nap
A regisztrációtól számított 3 hónapon belül el kell kezdeni a tanfolyam elvégzését és az első
belépéstől számított 3 hónapon belül be kell fejezni a tanfolyamot! A tanfolyam
megkezdésétől (az első belépés) számított 9 hónapon belül meg kell történnie az első KRESZ
vizsgának és 12 hónapon belül sikeres KRESZ vizsgát kell tenni, ezért kérjük, hogy az első
belépéstől számított 7 hónapon belül jelezze iskolánk felé, hogy szeretne vizsgázni.
Vizsgára jelentkezni csak a képzés elvégzését követően lehet.
Amikor befejezte a tanuló a képzést, akkor e-mailben kap egy igazolást erről az E-titan
rendszertől.
Elméleti vizsga helye: Miskolc, József Attila u. 20. sz.
A vizsgákon csak arcképes igazolvány felmutatásával lehet részt venni.

Sikertelen vizsga esetén pótvizsgát lehet tenni, legkorábban 3 munkanap elteltével.
A pótvizsga díja: 4.600 Ft
A gyakorlati oktatáson való részvétel és a további vizsgák feltételei a sikeres elméleti vizsga.
A forgalmi vizsgára bocsátás feltétele a kötelezően teljesítendő 29 óra levezetése, illetve az
580 km kötelező menettávolság teljesítése. Az 580 km kötelező menettávolság teljesítéséhez
átlagosan +10 óra levezetése szükséges (a tanuló teljesítményétől függően).
Gyakorlati képzés díja saját tanuló esetén: 210.000 Ft
Pótóra díja: 7.000 Ft/óra
Gyakorlati oktatás részletezése:
- 9 óra (alapoktatás)
- 14 óra (városi vezetés)
- 4 óra (országúti vezetés)
- 2 óra éjszakai vezetés
- 1 óra forgalmi vizsga
összesen: 30 óra
Gyakorlati képzés díja átvett tanuló esetén: 240.000 Ft
Pótóra díja: 8.000 Ft/óra
Gyakorlati oktatás részletezése:
- 9 óra (alapoktatás)
- 14 óra (városi vezetés)
- 4 óra (országúti vezetés)
- 2 óra éjszakai vezetés:
- 1 óra forgalmi vizsga:
összesen: 30 óra
A gyakorlati órák és pótórák időtartama: 50 perc
„B” PRÉMIUM csomag:
Elméleti képzés díja (E-learning képzés): 50.000 Ft
Gyakorlati képzés díja: 270.000 Ft
A prémium kategóriás ár heti 3x2 óra garantált vezetést tartalmaz!
Pótóra díja: 9.000 Ft/óra
Vizsgadíjak: a Nemzeti Közlekedési Hatóság által szabott díj:
- KRESZ vizsga díja:
4.600 Ft.
- Forgalmi vizsgadíj:
11.000 Ft
összesen:
15.600 Ft
A pótvizsga díja: 11.000 Ft/alkalom, melyet a BAZ Megyei Kormányhivatal Közlekedési
Felügyelősége pénztárában kell befizetni.

Elsősegély vizsga:
Az első vezetői engedély megszerzésekor elsősegélynyújtásból is vizsgát kell tenni.
Elsősegélynyújtó tanfolyam: 11.900 Ft.
Elsősegélynyújtás vizsgadíja: 12.100 Ft.
Az igazolás megszerzése nem tanfolyamköteles, de igény szerint iskolánk segítséget nyújt a
felkészülésben. A megszerzését tanúsító, igazolást a Magyar Vöröskereszt fővárosi, megyei
szervezetei adják ki.

Nem magyar állampolgárokra vonatkozó előírások:
Vezetői engedélyt csak olyan személy kaphat, akinek a szokásos tartózkodási helye
Magyarország területén van, valamint nem magyar állampolgár esetén az engedély kiadását
megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott.
A magyarországi tartózkodást igazoló adatokat a közlekedési igazgatási hatóság szerzi be a
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából.
A személyi adat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá nem tartozó harmadik országbeli
állampolgár esetében az ügyfélnek kell bemutatnia az idegenrendészeti hatóság által kiállított
tartózkodási jogot igazoló okmányt.
Tanfolyamra való felvétel módja:
Tanfolyamra jelentkezhet ügyfélfogadó helyiségünkben, telefonon vagy interneten.
Szolgáltatásunkról írásbeli szerződést kötünk Önnel, melynek egy példányát átveszi tőlünk,
illetve átadjuk az „Írásos tájékoztató” egy példányát.
Sikertelen vizsga esetén legkorábban 3 nap elteltével pótvizsgázhat vizsgadíj ellenében.
Pótvizsgázni négyszer lehet, az ötödik sikertelen vizsga után Pályaalkalmassági vizsgálaton
(PÁV) kell részt vennie.
Helye: Budapest, VIII., Kisfaludy út 34. sz.
Hiányzás pótlása: A tanfolyamon és a minimálisan előírt óraszámokon való részvétel
kötelező. Az elméleti oktatásról a 10%-nál nagyobb hiányzást pótolni kell, pótfoglalkozás
keretében, amelynek díja 2000Ft/óra. Gyakorlati oktatási óra az esedékesség előtt 24 órával
következmények nélkül lemondható. Gyakorlati oktatáson meg nem jelenés esetén a tanuló
tanóráit leadottnak tekintjük, melyeket díjfizetés terhel, a pótórának megfelelő díj szerint.
Alapóra esetén a hiányzásokat pótolni kell.
Tanuló jogai:
- a befizetett tanfolyamdíj ellenében a kötelezően előírt elméleti órákat végighallgatni és a
kötelezően előírt órákat levezetni,
- az elméleti órák végighallgatása után elméleti vizsgát tenni, a gyakorlati vezetés után
gyakorlati vizsgát tenni,
- más képző szervnél folytatni tanulmányait, az addig teljesített oktatásról 3 munkanapon
belül képzési igazolást kapni,

- anyagi vagy egyéb okból szüneteltetni tanulmányait, figyelembe véve a vizsgára bocsátás
feltételeinél megszabott határidőket.
Tanuló kötelezettségei:
- az elméleti oktatáson részt venni, az elmaradt órákat pótfoglalkozáson pótolni,
- a tanterem állapotát és berendezéseit megóvni, az intézmény külön rendelkezéseit betartani,
az okozott kárt megtéríteni
- a gyakorlati oktatásnál az előre egyeztetett oktatási helyszínen megjelenni, az oktatásra
maximum 20 percet várni,
- az oktató utasításait képességeitől függően végrehajtani,
- az oktató jármű belső tisztaságát és berendezéseit megóvni,
- a szerződés felbontását a szolgáltatóval írásban közölni.
Szolgáltató kötelessége:
- az oktatás a hatályban lévő jogszabályok alapján végzi,
- a vizsgákat megszervezni,
- a gyakorlati vezetést a tanulóval legalább 24 órával előtte egyeztetni,
- a tanulóra a gyakorlati vezetés helyszínén 15 percet várni
.
Szolgáltató jogai:
- a szerződésben rögzített tanfolyamdíjra a részletezés szerinti módon és időben igényt tartani,
- nemfizetés esetén az oktatást szüneteltetni,
- gyakorlati oktatáson, ha a tanuló az előre egyeztetett helyen és időben nem jelenik meg,
- és ezt előre 24 órával nem jelzi oktatójának
– a kiesett óra megvételére kötelezzük.
Miután valamennyi vizsgáját sikerrel teljesítette, a vizsgaigazolást a vizsga után 3 munkanap
elteltével átveheti a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Közlekedési
Felügyelőségén (Miskolc, József A. út 20. sz.).
A vizsgaigazolás kiadásának feltétele:
- az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésének
- Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolás
- az alapfokú iskolai végzettség hitelt érdemlő igazolása
Majd a vizsgaigazolással a vezetői engedély kiadására irányuló kérelmét személyesen
bármely Közlekedési Igazgatási hatóságnál (okmányirodában) elő lehet terjeszteni.
Közúti elsősegély-nyújtási ismeretek:
A megszerzését tanúsító, igazolást a Magyar Vöröskereszt fővárosi, megyei szervezetei adják
ki.
A vizsga díja: 12.100 Ft.
Az igazolás megszerzése nem tanfolyamköteles, de igény szerint iskolánk segítséget nyújt a
felkészülésben.
Elsősegély-nyújtási ismeretek tandíja: 11.900 Ft.
Az elsősegély-nyújtásból előírt ismeretek megszerzését - végzettségükre tekintettel - az
orvostudományi egyetemeken végzett orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, az állatorvostudományi egyetemeken végzett állatorvosok, továbbá a védőnői, dietetikusi, mentőtiszti,

gyógytornász, egészségügyi szakoktatói, diplomás ápolói és közegészségügyi felügyelői
főiskolai szakon végzettek, valamint az egészségügyi szakközépiskolát és szakiskolát
végzettek az iskolai végzettséget tanúsító okirattal igazolhatják.
Az iskolai végzettséget, tanúsító okiratot a járművezetői vizsgabizottság vezetőjének kell
bemutatni.
Mentesítések a „szerkezeti és üzemeltetési ismeretek” és a „biztonsági ellenőrzés és
üzemeltetés” tan- és vizsgatárgyakból:
 bármely egyetemen, főiskolán szerzett
 gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöki vagy üzemmérnöki oklevél;
 gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöktanári oklevél;
 gépész-, autógépész-, közlekedés üzemmérnöki műszaki tanári oklevél;
 szakirányú műszaki oktatói oklevél.
 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai
Karon és a jogelőd Katonai Főiskolán szerzett
 harcjármű üzemben tartó szakos oklevél;
 katonai gépjármű üzemeltető szakos oklevél;
 gépjármű technikus tiszti képesítés;
 harcjármű üzemeltetői üzemmérnök.
„Műszaki ismeretek” szakos szakoktatói oklevél (vagy ezzel egyenértékű képesítés).
 Technikusi oklevél (szakközépiskolai érettségi):
 közúti járműgépész;
 közlekedésgépész;
 gépjármű-technikai;
 gépjárműüzemi;
 mezőgazdasági gépész;
 mezőgazdasági gépjavító;
 építőgépész;
 gépjárművezető és – karbantartó.
 Szakképesítés – szakmunkás bizonyítvány:
 autószerelő;
 anyagmozgatógép-szerelő;
 építőgép-szerelő;
 mezőgazdasági gépszerelő;
 gépjárművezető és – karbantartó;
 mezőgazdasági gépész;
 fakitermelési gépkezelő;
 állattartó telepi gépész;
 kertészeti gépész;
 növénytermesztő gépész;
 erdőgazdasági gépész;
 mezőgazdasági gépszerelő és gépüzemeltető;
 mezőgazdasági gépjavító és karbantartó.

A felsorolt szakképesítéseket adó oktatási intézmények hallgatói részére iskolai tantervbe
építetten szervezett közúti járművezetői tanfolyam esetén a felmentés megadható, a
vizsgaigazolás azonban csak az érettségi bizonyítvány (technikusi oklevél, szakmunkás
végzettséget, illetve szakképesítést igazoló bizonyítvány) bemutatása esetén állítható ki. A
mentesítési kérelmek elbírálásakor a szakma megnevezését és a szakképesítés szakmai
tartalmát kell meghatározónak tekinteni.

Tanuló áthelyezés
Lehetőség van más iskolához való távozásra is, az áthelyezési kérelmet, formanyomtatványon
írásban, három példányban kell kérni, a nálunk teljesített oktatásokról 3 napon belül igazolást
adunk ki. A tanuló köteles tandíjhátralékát megfizetni. A tanuló tudomásul veszi, hogy más
autósiskolához való távozás esetén, köteles visszafizetni az igénybevett kedvezményeket.
Szeszes ital vagy bármely más hasonlóan ható szer /gyógyszer, kábítószer/ hatása alatt a
képzés bármely szakában tilos az oktatáson való részvétel, ellenkező esetben azonnali kizárást
eredményez. Ugyancsak kizárást eredményez a tanfolyam rendjének, fegyelmének súlyos
megszegése is. A kizárt ügyfelet sem tandíj-visszatérítés, sem az addig elvégzett tanfolyam
leigazolása nem illeti meg.
Tevékenységi mutatók: www.classicautosiskola.hu/mutatok/

Iskolánk tevékenységét engedélyező hatóság:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedési Hatóság
1066 Budapest, Teréz krt. 38. sz.
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal
Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály
1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45.
A tanfolyam ideje alatt felmerülő problémáival, panaszaival, bizalommal forduljon az iskola
vezetőjéhez. Amennyiben a problémája nem rendeződik, panasszal fordulhat felügyeleti
szerveinkhez:
▪ Innovációs és Technológiai Minisztérium Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály
1011 Budapest, Fő út 44-50 Postacím:1440 Budapest, Pf. 1. sz.
▪ Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
3527 Miskolc, József A. út 20. sz.
Telefon: (46) 500-010
▪ Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzője
3525 Miskolc, Városház tér 8. sz.

Telefon: 46/512-709
▪ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
3530 Miskolc, Mindszent tér 3. sz.
Telefon: 46/513-200, 46/513-203
▪ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12. sz.
Telefon:506 071
Eredményes tanulást és sikeres vizsgákat kívánunk!
Miskolc, 2021. november 04.

Kis Péter
iskolavezető

