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                1.  Képzőszerv megnevezése:                           Mezei Béla magánoktató 

                                       Cím:                                        5123 Jászárokszállás, Fáskert 25/A 

                                        Telefon:                                       06 30/9457-036 

 

                 2.  Cégforma:                                                  Egyéni vállalkozó 

 

                 3.  Engedély száma:                                        33-107/1991 

 

                 4.  Kamarai regisztráció száma:                         

 

                 5.  Képzési engedély száma:                           EL/161/1/2007. 

 

                 6.  Iskolavezető neve:                                      Mezei Béla 

                               

                 7.  Iskolavezetői igazolvány száma:                16-00065/2006 

 

                 8.  Iskolavezetői tevékenység jogcime:           Egyéni vállalkozás 

 

                 9.  Ügyfélfogadó címe:                                     Jászberény,Réhely utca 36     

                                 Telefonszáma:                                  06-30-9457036 

                                 Ügyfélfogadás:                                 Minden héten hétfő és szerda 

                                                                                           8 órától 12 óráig 

                                                                                                          

 

               10.  Telephely:                                                   5123. Jászárokszállás, Fáskert 25/A 

    11.  OKÉV szám:           06-0127-16  

               12. Akkreditációs lajstr.szám:         0804  

                                   

 

    

 

   13.  Elérhetőség: WWW.mezeiautosiskola.hu 

 

Jászárokszállás,2022.04.26 

 

                                                                                 Mezei Béla 
                                                                                                                iskolavezető 

 

 



Tisztelt érdeklődő! 
 

 
 

Mezei Béla  magánoktató vagyok és az alábbi feltételekkel vállalom az Ön ” A”,”AM”, 

 „A1”,”A2” , B, „ T”,”C”(elmélet),”CE”(elmélet),”D”(elmélet) járműkategóriák képzését és 

vizsgára bocsátását:  

 

1. A tanfolyamra jelentkezőnek „JELENTKEZÉSI LAPOT” kell kitölteni, melyet a képzőszerv az  

elektronikus ügyfélkapun keresztül regisztrál.   

A képzőszerv iskolavezetője a beirt adatok, és a bemutatott dokumentumok alapján ellenőrzi, 

hogy Ön megfelel-e a beiskolázási feltételeknek a vizsgára bocsátás és járművezetésre jogosító 

okmány kiadása nem ütközik-e akadályba. 

Amennyiben akadályozó körülmény merül fel, akkor Önt írásban tájékoztatjuk. 

A tanfolyamra való beiskolázás az Ön és a KÉPZŐSZERV közötti írásbeli szerződés alapján 

történik. 

2. Az AM, kerti traktor és T-kat. megszerzéséhez nem szükséges előzetes orvosi alkalmassági 

vizsgálaton részt venni. 

Természetesen, ha Önnek biztonságot veszélyeztető betegsége van, akkor járművet NEM 

vezethet . 

A „C” kategóriás járművezetésre jogosító okmány megszerzéséhez feltétel,az 

orvosi alkalmassági igazolás,(2fokú)közlekedésbiztonsági szempontból nincs eljárás,és az 

alapfokú iskolai végzettség.Valamint előfeltételként meghatározott érvényes „B” kategóriás  

vezetői engedély. 

A ”CE”,”D” kategóriás járművezetésre jogosító okmány megszerzéséhez feltétel,az 

orvosi alkalmassági igazolás,(2fokú)közlekedésbiztonsági szempontból nincs eljárás,és a 

nyolc általános végzettség.Valamint előfeltételként meghatározott érvényes „B” ,”C”kategóriás  

vezetői engedély. 

 

Az „A1”,”A2”,”A”„B” kategóriás járművezetésre jogosító okmány megszerzéséhez előzetes 

orvosi alkalmassági vizsgálaton kell részt vennie, kivéve ha érvényes vezetői engedéllyel 

rendelkezik más járműkategóriában.Az „AM”és”T” jogosítvány megszerzéséhez orvosi 

alkalmassági igazolás nem szükséges. 

Az Ön vizsgára bocsátásának feltétele, hogy legalább 1 (egyes) csoportú érvényes orvosi 

alkalmassági minősítéssel rendelkezik.Az orvosi igazolást elegendő a vizsgára jelentéskor 

leadni,valamint le kell adnia,a képzőszerv részére,legalább a alapfokú iskolai végzettséget 

igazoló bizonyítványt.(kivéve az AM kategóriára és T kategóriára jelentkező esetet.) 

„AM” kategóriánál írás-olvasási tudás szükséges. 

Az első forgalmi vizsgáig be kell mutatni,ha erre kötelezett,a közúti elsősegély tanfolyam 

elvégzésének(vizsga)igazolását a KAV Közlekedési Alkalmassági És Vizsgaközpont 

Nonprofit KFT Középkelet-magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési 

Főosztály Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztálynak. 

   Az 1 (egyes) csoportú orvosi vizsgálatot a  „házi orvos” végzi. 

   A  2 (kettes) csoportú orvosi vizsgálatot a területi szakorvosi rendelőben végzik. 

   



 

3. 1     Tanfolyamra az vehető fel, aki legalább az alábbi életkorokat betöltötte: 

 

 „AM” „A1”    „A2”        „A” „T” „B” 

Életév 13,5 15,5     17,5        23,5 15,5 16,5  

 

 

3. 2.      Vizsgára bocsátás feltételei: 

3. 2. 1.  Elméleti vizsgára csak az bocsátható aki 

        a/  A tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, vagy annak elvégzését igazolja  

(számítógépes képzés esetén az E-Educatio „rendszer”által kiadott igazolással igazolja) 

        b/  Aki megfelel a 2-es pontban leirt egészségügyi és  pályaalkalmassági,valamint 

közlekedésbiztonsági és iskolai végzettségnek.  

        c/  Járművezetői vizsgához elegendő,ha a jelölt írni,olvasni tud. 

        d/  Aki betöltötte az alábbi életkort: 

        e/ A beiskolázástól eltelt idő nem több,mint 9 hónap 

        f/ Sikeres kresz vizsga esetén 12 hónapon belül gyakorlati vizsgát kell tenni. 

         

 

Kategória: „AM” „A1” „A2” „A -val” „B”  

Életév: 13év 9hó 15év 9hó 17év 9hó 23év 9hó 16év 9hó  

       

 

 

 

3. 2. 2.    Gyakorlati vizsgára csak az bocsátható, aki: 

         a/  Megfelel a 2./és 3. 2. 1. a/ pontban leirt feltételeknek. 

         b/  Aki betöltötte az alábbi életkort: 

         c/ Az érvényes kresz vizsgától nem több mint 24hónap telt el. 

          

 

Kategória:   „AM”               "A1"            „A2”           „A-val”             „B”         „T” 

Életkor: 14    16    18      24        17       16  

             

             „ AM” járműkezelési vizsga tehető 14 életév előtt is,amennyiben sikeres kresz  

       vizsgával rendelkezik. 

 

         c/  Az összes elméleti tárgyból sikeresen levizsgázott. 

 

         d/  A tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részét igazoltan elvégezte, vagy 

annak elvégzése alól felmentést kapott. 

 

A meghatározott kötelező óraszámokat és menettávolságokat igazoltan teljesítette. 

A vizsgára való jelentkezésig a vizsgadíjat képző szerv útján vagy közvetlenül megfizette. 

 



 

 

 

 

 

 

         e/  Forgalmi vizsga csak sikeres járműkezelési vizsga után tehető. 

 

„AM”,”A1”,”A2”,”A” esetén,illetve „T”kategória 

 

„B” kategória esetén nincs. 

 

 

       f/ A c/ pontban előirt feltételek teljesülésének hiányában is vizsgára bocsátható az, aki: 

 

                -„A2” kategóriás vizsgához érvényes ”A1”alkategóriás vezetői engedéllyel    

                   rendelkezik. 

 

                - „A” kategóriás vizsgához: 

 

                     - legalább két éve érvényes „A1”alkategóriás vagy „A2” kategóriás vezetői   

engedéllyel rendelkezik. 

 

 

3. 3.   Az egyes kategóriákhoz tartozó vizsgákat az első sikeres elméleti vizsga időpontjától 

számított két éven belül lehet letenni.  

4. 1.  A tanfolyam elméleti tárgyainak kötelező óraszámai: 

 

 

     „AM” „A1”  „A2”      „A”-val                  „B” 

       16   22     22          22           28 

  

 

         Az elméleti tanfolyam tantárgyai: 

 

                     -Közlekedési ismeretek 

                     -Járművezetés elmélete 

                     -Szerkezet és üzemeltetési ismeretek 

 

          Az elméleti tantárgyak összes óraszámán belül az egyes tantárgyak oktatására fordí- 

          tandó órák számát az iskolavezető határozza meg. 

          A foglalkozásokról hiányzás nem fogadható el, illetve azt pótolni kell. A hiányzás  

          pótlása plusz foglalkozás keretében és külön tanfolyamdíj megfizetés esetén lehet- 

          séges. Az elméleti tanfolyamok óráinak időtartama. 45 perc, melyet 10 perc szünet  követ. 

         E-learing képzés esetén,a képzés igazolását követően jelenthető elméleti vizsgára a       

jelölt.    



 

 

 

 

b4. 2. A tanfolyam gyakorlati tárgyainak kötelező óraszámai: 

 
A

M 
A1 A2 

A2      

A1-el 

A              

A1-el 

A                      

A2-vel 
A                        B 

Alapoktatás 4 6 6 2 2 2 10 9 

Főoktatás 6 10 12 4 4 4 16 20 

Járműkezelési    

és                       

Forgalmi              

vizsga 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Összesen 11 17 19 7 7 7 27 30 

(A kétkerekű járművek vezetőinek oktatása és vizsgája során a tanuló felszerelése: 

a) bukósisak, 

b) szemüveg (a bukósisak kialakításától függően), 

c) protektoros hosszúnadrág (nadrágba vagy nadrágra illeszthető térdprotektorral) és 

protektoros dzseki, (dzsekibe vagy dzsekire illeszthető könyök- és gerincprotektorral) 

d) protektoros kesztyű, 

e) magas szárú, zárt cipő vagy csizma,) 

 

    

        Főoktatás kötelező óraszámai: 

 

A

M 
A1 A2 

A-2     

A1-el 

A               

A1-el 

A                    

A2 vel 
A                        B 

Városi 6 8 9 2 2 2 11 14 

Országúti  2 3 2 2 2 5 4 

Éjszakai        2 

 

 

         A vezetési tanórák 50 percesek, melyet 10 perc szünet követ. 

   

         A tanuló az alábbi típusú járművek közül választhat:  

                         -„B” Volkswagen ,VW GOLF 4,VW POLO 4,Ford Fiesta,Suzuki, 

                         -„A” Honda CB650E,Honda CB 600F 

                         -„ A2.” Honda CR 400 

                         -„A1”  Yamaha 125 

                         -„AM”  Honda Dio 



 

         Az „AM, A1, A2,és A24+és A  kategóriáknál a gyakorlati oktatás és a vizsgák idejére 

lehetősége van a Tanulónak saját motorkerékpár használatára az alábbi feltételekkel: 

                 -A Tanuló a gyakorlati oktatás megkezdése előtt köteles felhívni a figyelmét az 

iskolavezetőnek, hogy saját motorkerékpárt kíván használni. 

               

    -Az iskolavezető megvizsgálja, hogy a motorkerékpár megfelel-e az adott kategória képzésére 

vizsgáztatására (hengerűrtartalom, teljesítmény-tömegarány, hatósági engedély érvényessége, 

műszaki állapota, kötelező tartozékok megléte stb). 

     -A Tanuló vállalja, hogy az oktatóval egyeztetett helyen és időpontban a járművel megjelenik 

és írásban nyilatkozik, hogy a jármű szállításáról miképpen gondoskodik. /Járművezetésre jogosító 

okmány nélkül a Tanuló, járművet nem vezethet!/ 

5. A vizsgaigazolás  kiadásához szükséges az elsősegélynyújtásból előírt ismeretekről szóló 

igazolás bemutatása az illetékes Okmányirodában. 

 Képzőszervünk elsősegélynyújtó tanfolyamokat szervez: 

-Jászberény,Jászárokszállás,Jászapáti,Jászkisér,Jászladányban.(A tanfolyamról a Vöröskereszt ad 

írásos tájékoztatót.) Nem szükséges ezen igazolás bemutatása ha rendelkezik az alábbi 

végzettségekkel [Á31/1992. (XII.19.) NM rendelete alapján]: 

 Az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi 

 Fogorvosi 

 Gyógyszerészi 

 Védőnői 

 Mentőtiszti 

 Gyógytornász 

 Egészségügyi szakoktató 

 Diplomás ápolói, oklevéllel rendelkezők 

 Közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek 

 Egészségügyi szakközépiskolát végzettek, továbbá: 

Minden olyan vizsgázó, aki 1984. Január 1-je után: 

 bármely járműkategóriában vezetői engedélyt 

 segédmotoros kerékpár, lassú jármű kategóriában járművezetői        

igazolványt, 

 1969. Július 1-e és 1983. December 31-e között „D” vagy „Trolibusz” 

járműkategóriára vezetői-, járművezetői engedélyt szerzett. 

         A közúti elsősegélynyújtás tanfolyam a képzőszerv szervezésében történik. 

         Tanfolyamdíj:15.000.-Ft 

         Vizsgadíj:12.100.-Ft 

6. Az elméleti képzés díjai: 

                -Minden kategória: 35.000-Ft 

                -A tanfolyam foglalkozásairól való hiányzás pótlásának költsége: 1.000.-Ft/óra 

         A gyakorlati képzés díjai: 

                 -B                     7000-Ft/óra 

                 -A                     7.000-Ft/óra Saját jmű:   6.500.-Ft/óra                     

                 -A2                   5.500-Ft/óra Saját jmű:   5.000-Ft/óra 

                 -A1                   5.500-Ft/óra Saját jmű:   5.000-Ft/óra 

                 -A1B-vel          5.500-Ft/óra Saját jmű:   5.000-Ft/óra 



                 -AM                  4.500-Ft/óra Saját jmű:   4.000-Ft/óra  

 

 

 

 

 

 

7. Vizsgadíjak: 

Összes kategória számítógépes vizsgája esetén vizsgánkénti díj:4.600.-Ft 

 

 

AM A1 A2 
A2    

A1-el 

A              

A1-el 

A             

A2-val 

      

     A 

               

B 

Elmélet 4600 4600 4600 - - - 4600 4600 

Járműkezelé

s 
3600 4700 4700 4700 4700 4700 4700 ------ 

Forgalom 3600 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 

Összesen 11800 20300 20300 15700 15700 15700 20300 15600 

 

    A vizsgadíj megfizetése számla ellenében történik. 

    A pótvizsga díjai megegyeznek az alapvizsga díjaival. 

 

8. Oktatási helyszínek címe: 

 

     Elméleti oktatás helye: Jászárokszállás Pethes utca 2, Jászapáti Műv. ház.Jászárokszállás, 

Gimn. 

     Gyakorlati oktatás helye: 

                                      -járműkezelés,”AM””A1””A2” „A” –kat. Jászberény, Farmosi Út 

                                       

     Forgalmi váltás helye: 

                                      -Jászberény, Lehel Vezér tér (Lehel Vezér Gimnáziumnál) 

 

9.  A magániskola az alábbi feltételekkel vállalja a „T”-kategóriás képzést: 

 

           1.) A tanfolyamra való jelentkezés a „jelentkezési lap elnevezésű nyomtatványon történik. 

A nyomtatványt a rajta lévő tájékoztató szerint kell kitölteni. Az adatok hitelességét az 

iskolavezető ellenőrzi. 

           2.) A beiskolázáshoz szükséges: 

                - elsősegély nyújtási ismeretek tanfolyam elvégzése és vizsga 

                - 16. életévét betöltötte, vagy ennél fél évvel fiatalabb. 

   - alapfokú iskolai végzettség 

           3.) Elméleti vizsgatárgyakból vizsgára bocsátható: 

                - Aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan végezte, vagy az alól felmentették és az 

igazolást bemutatta. 



         Az iskolavezető mentesíti az egyes elméleti és biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés 

tantárgyak foglalkozásain való részvétel alól azt a tanulót, aki a tantárgynak megfelelő képesítéssel 

rendelkezik és ezt igazolja. 

 

  A jelölt 3munkanap eltelte után tehet újabb vizsgát az adott tantárgyból. A vizsgákat az első 

sikeres elméleti vizsga időpontjától számitott 2 éven belül be kell fejezni. 

A beiskolázástól számított 9hónapon belül elméleti vizsgát kell tenni,illetve a beiskolázástól 

számított 12hónapon  belül sikeres elméleti vizsgát kell tenni,egyébként mind a két esetet 

figyelembe véve,ha ez nem teljesül új tanfolyamra kell jelentkezni. 

            

 

A tanfolyam tantárgyai és kötelező óraszámai: 

 

             Közlekedési ismeret                                12 óra 

             Vezetés elmélet                                         8 óra 

             Szerk. és üzemeltetési ismeret                12 óra 

             Munkavédelem                                         8 óra 

             Bü oktatás                                               16 óra 

             Elmélet összesen:                                    56 óra 

 

 Alapoktatás: 

                     -Rutin                                                6 óra 

                     -Forgalom                                       18 óra 

 

 Az elméleti tanórák időtartama 45 perc, a gyakorlati foglalkozásoké 50 perc. 

 

 Az intézetünk a tanfolyam hallgatóinak az Eü. tanfolyamot és az előirt vizsgát megszervezi. 

 Elsősegély nyújtási ismeretekből a külön rendeletben előirt végzettségek alapján adható felmentés 

(31/1992.XII.19. NM. rendelet.) 

 

Tandijak 

                     -Az elméleti oktatás díja:                                                    45.000-Ft 

              -„BÜ” foglalkozás            10.000-Ft 

                     -A gyakorlati - rutin és forgalmi foglalkozások dija:24óra x 4800Ft/óra 

 

Eü. Tanfolyam és vizsgadíj a Vöröskereszt vállalási dij szerint kb.          10.000-Ft 

 

Vizsgadijak: (számlás befizetés a KAV Közlekedési Alkalmassági És Vizsgaközpont Nonprofit 

KFT Középkelet-magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztálynak. 

 

 

                     -Közl. ismeretek és vez.elmélet                                              , 

                     Számítógépes elméleti vizsga        4600-Ft 

                      Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás                                        4600-Ft 

                     -Biztonsági ell. és üzemeltetés                                                     4400-Ft 



                     -Rutin                                                                                           3500 -Ft                  

                     -Forgalomi                                                                                   3600- Ft 

Összesen:                                                                                                        20700 -Ft 

  

Összes költség:                                                                                            195.900-Ft 

 

A gyakorlati oktatást annál a tanulónál kezdjük, aki az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen 

vizsgázott. 

 

A gyakorlati tantárgyak és kötelező óraszámai: 

                     -Alapoktatás                                                  6 óra 

                     -Forgalom vezetés, megbontása 

                                        -városi vezetés                            9 óra 

                                        -országúti vezetés                       5 óra 

                                        -könnyű terep                              4 óra    

Vezetési gyakorlat összesen:                                             18 óra 

 

 

                                Bü. vizsga                                               15 perc 

                                Rutin vizsga                                            10 perc 

                                Forgalmi vizsga                                       25 perc 

 

 

Az oktatást ZETOR-5211 vontatóval és hozzákapcsolt 2 db AGROBIL pótkocsival végezzük. 

   

Oktatás helye: Bü.-Rutin  Jászapáti, Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Ipari, Mezőgazdasági, 

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola tanműhelye (Jászapáti, Jászberényi út) 

 

 

A gyakorlati vizsgatárgyakból vizsgára bocsátható a tanuló, ha 

         -16. életévét betöltötte 

         - a tanfolyam gyakorlati részét elvégezte 

 

 

Forgalmi vizsga csak sikeres Bü.-és rutin vizsga után tehető. 

 

A megszerzett „T”-kategóriás járművezetésre jogosító okmánnyal vezethet:                     

 

           - mezőgazdasági vontatót, illetőleg mezőgazdasági vontatóból és hozzákapcsolt  

             2 nehéz pótkocsiból álló járműszerelvényt 

           - lassú járműszerelvényt (1 pótkocsival) 

           - kerti traktort 

           - állati erővel vont járművet (hajthat) 

 -AM 

A mezőgazdasági vontatóból és nehéz pótkocsiból álló szerelvény vezethető C+E kategóriás 

vezetői engedéllyel is. 



 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Hajózási Hatósági Főosztály és a Közúti Jármű Hatósági 

Főosztály  

 

 

 

A magániskola az alábbi feltételekkel vállalja a „C”kategóriás képzést: 

 
 

A tanfolyamra való felvétel, vagy ügyfélfogadási időben, vagy telefonon történő egyeztetés után az 

ügyfélfogadóban  történik. Feltétel, az orvosi alkalmassági igazolás, (2 fokú) közlekedésbiztonsági 

szempontból nincs eljárás, és a nyolc általános iskolai végzettség. Valamint előfeltételként 

meghatározott érvényes „B” kategóriás vezetői engedély. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

Hajózási Hatósági Főosztály és a Közúti Jármű Hatósági Főosztály  

 által kiadott tanterven meghatározott tantárgyak A „C” kategóriás gépjárművezető képzésben: 

Elmélet: minimum 64 óra, ebből: 

 Közlekedési alapismeretek minimum 26 óra, 

 Járművezetés elmélete: minimum 10 óra, 

 Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: minimum 18 óra, 

 Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás: minimum 10 óra. 

Egy elméleti óra időtartama 45 perc. 

Naponta maximum 4 elméleti tanóra tartható és két tanóránként legalább 10 perc szünetet kell 

közbe iktatni. A 24/2005. (IV.21) GKM rendelet 3. sz. mellékletében foglaltak értelmében a 

tanfolyam tantermi oktatásán minden alkalommal jelenléti ívet kell vezetni, melyet a részt vevő 

tanulókkal minden alkalommal alá kell íratni.A képző szerv akkor igazolja az elméleti tanfolyam 

elvégzését, ha a tanuló a kötelező óraszám 10%-nál kevesebbet hiányzott. Ebben az esetben a 

tanuló önálló felkészüléssel pótolja a hiányzást. Amennyiben a hiányzások mértéke meghaladja a 

kötelező óraszám 10%-át, a képző szerv pótfoglalkozást tart a tanuló részére, melyet a tanrendben 

rögzít. Az iskola tansegédletet biztosít „KotraKároly”által összeállított tankönyvvel és 

tesztkönyvvel,illetve a kategóriának megfelelő tankönyvet térítésmentesen biztosítja. 

 

 

 

A gyakorlati képzés csak a sikeres elméleti vizsgát követően kezdhető el. 

Mely a Trailer Autósiskolánál (5350 Tiszafüred,Húszöles út 37.) történik,az együttműködési 

szerződés alapján.Ezt a képzőszerv automatikusan intézi. 

 

 

 



 

 

 

 

 

A gyakorlati képzés minimum 43 óra, melyből:Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés: minimum 

16 óra, 

 Alapoktatás: minimum 6 óra, 

 Fő oktatás: minimum 23 óra, melyből 

 Városi forgalom minimum 15 óra, 

 Országúti vezetés minimum 4 óra, 

 Hegyvidéki vezetés minimum 2 óra, 

 Éjszakai vezetés minimum 2 óra. 

Egy gyakorlati óra időtartama 50 perc.Az alapoktatás szakaszában tanulónként maximum 2 

tanóra tartható, a fő oktatás szakaszában legfeljebb napi 4 tanóra tartható tanulónként úgy, hogy 

két tanítási órát követően legalább 1 óra szünetet kell tartani. 

Amennyiben a kötelező óraszám nem elegendő a megfelelő tudás eléréséhez, az oktató javaslatot 

tesz pótóra vásárlására. Ennek díja az alapórával azonos A vezetési gyakorlati díj változtatási jogát 

fenntartjuk a gazdasági változástól függően (pl.: üzemanyagár, biztosítás…), melyet a tanfolyam-

megnyitón rögzítünk.A biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés tantárgy hallgatása és vizsgája alól 

mentességet élvez az a tanuló, aki a 2. sz, mellékletben felsorolt végzettségek valamelyikével 

rendelkezik. 

A Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás tantárgy alól mentességet élvez az a tanuló, aki a 3. sz. 

mellékletben meghatározott végzettségek valamelyikévelrendelkezik.A vezetési gyakorlati díj 

változtatási jogát fenntartjuk a gazdasági változástól függően (pl.: üzemanyagár, biztosítás…), 

melyet a tanfolyam-megnyitón rögzítünk. A képző szervnél gyakorlati képzés lebonyolításához az 

alábbi járművek állnak a tanulók rendelkezésére  

Tandíjak, vizsgadíjak, fizetési módok: A képző szervnél az alábbi tandíjak vannak érvényben:  

"C" kategóriás tanfolyam: 

Elméleti tanfolyamdíj: 45000,-Ft  a vizsgák díjai: 3X4600 ft (13800 ft) 

 

 Fizetési módok:  

Készpénzben, 

 Átutalással a képző szerv Körzeti Takarékszövetkezetnél vezetett számlára (69500156-

11025650) 



A képző szerv által biztosított készpénz átutalási megbízással.  

A tanuló által választott fizetési mód az Írásbeli szerződésben kerül rögzítésre.    

A tanuló a vizsgadíjakat a a KAV Közlekedési Alkalmassági És Vizsgaközpont Nonprofit 

KFT Középkelet-magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály pénztárában fizeti meg.  

„A””AM””T””A2”"B" a "C", a "C+E" és a "D" kategóriás gépjárművezető- képzés folyamatában 

a vizsgaigazolás kiállítása:  

A vizsgaigazolás azon tanuló részére állítható ki, aki valamennyi tantárgyból sikeres vizsgát tett, és 

bemutatta a közlekedési hatóság részére az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító 

Igazolást (későbbiekben: Igazolás).A vizsgaigazolást a hatóság online elküldi a 

kormányhivatalba, hol a vezetői engedélyt elkészítik.Itt be kell mutatni az orvosi alkalmasság 

első példányát, illetve az iskolai végzettséget igazoló bizonyítványt és az elsősegélyvizsga 

igazolást. 

Az Igazolás kiállítása a Magyar Vöröskeresztnél tett sikeres alapfokú közúti elsősegélynyújtó 

vizsgát követően történik. A vizsga nem tanfolyam köteles, de igény szerint, ennek a tanfolyamnak 

a megszervezésére és lebonyolítására lehetőséget biztosít a képző szerv, szakképzett oktató 

irányításával. A vizsgadíjat a Vöröskereszt állapítja meg, a tanfolyam költséget pedig az 

egészségügyi-szakoktató. Az Igazolás bemutatása alól mentesítést kap az, aki az 1. sz. 

mellékletben meghatározott végzettségek valamelyikével rendelkezik, ezt a végzettséget igazoló 

oklevél bemutatásával, vagy annak hiteles másolatának bemutatásával szerezhet érvényt. 

 

A képzőszerv szerződésben áll az e-Titán Elektronikus Oktató Rendszerrel, hol e-learning 

(távoktatás) formájában is lehetőség van az elméleti képzésre. Ennek költségei megegyeznek a 

tantermi foglalkozáséival. E-mailcím személyiigazolvány, lakcímkártya fénymásolata valamint 

telefonszám szükséges a program megrendeléséhez, melyet a képzőszerv elvégez. A” program 

feldolgozása” után a tanuló képzési igazolást kap, a képzőszerv pedig értesítést. Ennek alapján az 

iskola elméleti vizsgára jelenti a tanulót. Ennek feltétele a tantermi tanfolyamhoz hasonlóan a 

jelentkezésilap kitöltése (iskola végzi) aláírása, orvosi alkalmasság (másodpéldány) csatolása. 

Elméleti vizsgán személyesen be kell mutatni az iskolai végzettséget igazoló okmányt. Csak 

érvényes személyazonosító igazolvánnyal, vagy útlevéllel, fényképes katonaiigazolvánnyal lehet. 

Szakoktaóink minden évben részt vesznek továbbképzésben, mely garancia , hogy a mindenkori 

szabályoknak megfelelően végzik munkájukat. A Nemzeti Közlekedési Hatóság honlapján 

negyedévente közzéteszi az iskolák eredményességi mutatóit. ÁKÓ= Átlagos képzési óraszám, 

VSM= vizsga sikerességi mutató. Így követhető illetve ellenőríhető az iskola (iskolák) 

tevékenysége. Esetleg iskola választásnál támpontként használható. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

A magániskola az alábbi feltételekkel vállalja a „C+E”kategóriás képzést: 

 

 

 
 

A tanfolyamra való felvétel, vagy ügyfélfogadási időben a tanteremben, vagy telefonon történő 

egyeztetés után szintén a tanteremben történik. Feltétel, az orvosi alkalmassági igazolás, (2 fokú) 

közlekedésbiztonsági szempontból nincs eljárás, és a nyolc általános iskolai végzettség. Valamint 

előfeltételként meghatározott érvényes „B”, „C” kategóriás vezetői engedély.A Nemzeti 

Közlekedési Hatóság által kiadott tanterven meghatározott tantárgyak A „C+E” kategóriás 

gépjárművezető képzésben: 

Elmélet: minimum 12óra, ebből: 

 Közlekedési alapismeretek minimum 4 óra, 

 Járművezetés elmélete: minimum 4 óra, 

 Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: minimum 4 óra, 

Egy elméleti óra időtartama 45 perc. 

Naponta maximum 4 elméleti tanóra tartható és két tanóránként legalább 10 perc szünetet kell 

közbe iktatni. A 24/2005. (IV.21) GKM rendelet 3. sz. mellékletében foglaltak értelmében a 

tanfolyam tantermi oktatásán minden alkalommal jelenléti ívet kell vezetni, melyet a részt vevő 

tanulókkal minden alkalommal alá kell íratni.A képző szerv akkor igazolja az elméleti tanfolyam 

elvégzését, ha a tanuló a kötelező óraszám 10%-nál kevesebbet hiányzott. Ebben az esetben a 

tanuló önálló felkészüléssel pótolja a hiányzást. Amennyiben a hiányzások mértéke meghaladja a 

kötelező óraszám 10%-át, a képző szerv pótfoglalkozást tart a tanuló részére, melyet a tanrendben 

rögzít. Az iskola tansegédletet biztosít „KotraKároly”által összeállított tankönyvvel és 

tesztkönyvvel,illetve a kategóriának megfelelő tankönyvet. melyet a tanfolyam befejeztével 

visszavesz. 

 

A gyakorlati képzés csak a sikeres elméleti vizsgát követően kezdhető el. 

Mely a Trailer Autósiskolánál (5350 Tiszafüred,Húszöles út 37.) történik,az együttműködési 

szerződés alapján.Ezt a képzőszerv automatikusan intézi. 

 

 

 

 

 



 

A gyakorlati képzés minimum 22óra, melyből: Biztonsági  ellenőrzés és üzemeltetés: minimum 

8 óra, 

 

 Alapoktatás: minimum 6 óra, 

 Fő oktatás: minimum 8 óra, melyből 

 Városi forgalom minimum 4 óra, 

 Országúti vezetés minimum 2óra, 

 Hegyvidéki vezetés minimum 2 óra, 

Egy gyakorlati óra időtartama 50 perc.Az alapoktatás szakaszában tanulónként maximum 2 

tanóra tartható, a fő oktatás szakaszában legfeljebb napi 4 tanóra tartható tanulónként úgy, hogy 

két tanítási órát követően legalább 1 óra szünetet kell tartani. 

Amennyiben a kötelező óraszám nem elegendő a megfelelő tudás eléréséhez, az oktató javaslatot 

tesz pótóra vásárlására. Ennek díja az alapórával azonos A vezetési gyakorlati díj változtatási jogát 

fenntartjuk a gazdasági változástól függően (pl.: üzemanyagár, biztosítás…), melyet a tanfolyam-

megnyitón rögzítünk.A biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés tantárgy hallgatása és vizsgája alól 

mentességet élvez az a tanuló, aki a 2. sz, mellékletben felsorolt végzettségek valamelyikével 

rendelkezik. 

.A vezetési gyakorlati díj változtatási jogát fenntartjuk a gazdasági változástól függően (pl.: 

üzemanyagár, biztosítás…), melyet a tanfolyam-megnyitón rögzítünk. A képző szervnél gyakorlati 

képzés lebonyolításához az alábbi járművek állnak a tanulók rendelkezésére  

Tandíjak, vizsgadíjak, fizetési módok: A képző szervnél az alábbi tandíjak vannak érvényben:  

"C+E" kategóriás tanfolyam: 

Elméleti tanfolyamdíj: 45000,-Ft  a vizsgák díjai: 2X4600 ft (9200 ft) 

 

 Fizetési módok:  

Készpénzben, 

 Átutalással a képző szerv Körzeti Takarékszövetkezetnél vezetett számlára (69400111-

10101126) 

A képző szerv által biztosított készpénz átutalási megbízással.  

A tanuló által választott fizetési mód az Írásbeli szerződésben kerül rögzítésre.    

A tanuló a vizsgadíjakat a a KAV Közlekedési Alkalmassági És Vizsgaközpont Nonprofit 

KFT Középkelet-magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztálypénztárában fizeti meg.  

„A””AM””T””A1””A2”"B" a "C", a "C+E" és a "D" kategóriás gépjárművezető- képzés 

folyamatában a vizsgaigazolás kiállítása:  



A vizsgaigazolás azon tanuló részére állítható ki, aki valamennyi tantárgyból sikeres vizsgát tett, és 

bemutatta a közlekedési hatóság részére az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító 

Igazolást (későbbiekben: Igazolás).A vizsgaigazolást a hatóság online elküldi a 

kormányhivatalba, hol a vezetői engedélyt elkészítik.Itt be kell mutatni az orvosi alkalmasság 

első példányát, illetve az iskolai végzettséget igazoló bizonyítványt és az elsősegélyvizsga 

igazolást. 

Az Igazolás kiállítása a Magyar Vöröskeresztnél tett sikeres alapfokú közúti elsősegélynyújtó 

vizsgát követően történik. A vizsga nem tanfolyam köteles, de igény szerint, ennek a tanfolyamnak 

a megszervezésére és lebonyolítására lehetőséget biztosít a képző szerv, szakképzett oktató 

irányításával. A vizsgadíjat a Vöröskereszt állapítja meg, a tanfolyam költséget pedig az 

egészségügyi-szakoktató. Az igazolás bemutatása alól mentesítést kap az, aki az 1. sz. 

mellékletben meghatározott végzettségek valamelyikével rendelkezik, ezt a végzettséget igazoló 

oklevél bemutatásával, vagy annak hiteles másolatának bemutatásával szerezhet érvényt. 

 

A képzőszerv szerződésben áll az e-Titán Elektronikus Oktató Rendszerrel, hol e-learning 

(távoktatás) formájában is lehetőség van az elméleti képzésre. Ennek költségei megegyeznek a 

tantermi foglalkozáséival. E-mailcím személyiigazolvány, lakcímkártya fénymásolata valamint 

telefonszám szükséges a program megrendeléséhez, melyet a képzőszerv elvégez. A” program 

feldolgozása” után a tanuló képzési igazolást kap, a képzőszerv pedig értesítést. Ennek alapján az 

iskola elméleti vizsgára jelenti a tanulót. Ennek feltétele a tantermi tanfolyamhoz hasonlóan a 

jelentkezésilap kitöltése (iskola végzi) aláírása, orvosi alkalmasság (másodpéldány) csatolása. 

Elméleti vizsgán személyesen be kell mutatni az iskolai végzettséget igazoló okmányt. Csak 

érvényes személyazonosító igazolvánnyal, vagy útlevéllel, fényképes katonaiigazolvánnyal lehet. 

Szakoktaóink minden évben részt vesznek továbbképzésben, mely garancia , hogy a mindenkori 

szabályoknak megfelelően végzik munkájukat. A Nemzeti Közlekedési Hatóság honlapján 

negyedévente közzéteszi az iskolák eredményességi mutatóit. ÁKÓ= Átlagos képzési óraszám, 

VSM= vizsga sikerességi mutató. Így követhető illetve ellenőrízhető az iskola (iskolák) 

tevékenysége. Esetleg iskola választásnál támpontként használható. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A magániskola az alábbi feltételekkel vállalja a „D”kategóriás képzést: 

 

 

A tanfolyamra való felvétel, vagy ügyfélfogadási időben a tanteremben, vagy telefonon történő 

egyeztetés után szintén a tanteremben történik. Feltétel, az orvosi alkalmassági igazolás, (2 fokú) 

közlekedésbiztonsági szempontból nincs eljárás, és a nyolc általános iskolai végzettség. Valamint 

előfeltételként meghatározott érvényes „B”, „C” kategóriás vezetői engedély.A Nemzeti 

Közlekedési Hatóság által kiadott tanterven meghatározott tantárgyak a „D” kategóriás 

gépjárművezető képzésben: 

Elmélet: minimum 20óra, ebből: 

 Közlekedési alapismeretek minimum 10 óra, 

 Járművezetés elmélete: minimum 5 óra, 

 Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: minimum 5 óra, 

Egy elméleti óra időtartama 45 perc. 

Naponta maximum 4 elméleti tanóra tartható és két tanóránként legalább 10 perc szünetet kell 

közbe iktatni. A 24/2005. (IV.21) GKM rendelet 3. sz. mellékletében foglaltak értelmében a 

tanfolyam tantermi oktatásán minden alkalommal jelenléti ívet kell vezetni, melyet a részt vevő 

tanulókkal minden alkalommal alá kell íratni.A képző szerv akkor igazolja az elméleti tanfolyam 

elvégzését, ha a tanuló a kötelező óraszám 10%-nál kevesebbet hiányzott. Ebben az esetben a 

tanuló önálló felkészüléssel pótolja a hiányzást. Amennyiben a hiányzások mértéke meghaladja a 

kötelező óraszám 10%-át, a képző szerv pótfoglalkozást tart a tanuló részére, melyet a tanrendben 

rögzít. Az iskola tansegédletet biztosít „KotraKároly”által összeállított tankönyvvel és 

tesztkönyvvel,illetve a kategóriának megfelelő tankönyvet. melyet a tanfolyam befejeztével 

visszavesz. 

 

A gyakorlati képzés csak a sikeres elméleti vizsgát követően kezdhető el. 

Mely a Trailer Autósiskolánál (5350 Tiszafüred,Húszöles út 37.) történik,az együttműködési 

szerződés alapján.Ezt a képzőszerv automatikusan intézi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A gyakorlati képzés minimum 37óra, melyből: Biztonsági  ellenőrzés és üzemeltetés: minimum 

8 óra, 

 Alapoktatás: minimum 6 óra, 

 Fő oktatás: minimum 29 óra, melyből 

 Városi forgalom minimum 17 óra, 

 Országúti vezetés minimum 4óra, 

 Hegyvidéki vezetés minimum 2 óra, 

Egy gyakorlati óra időtartama 50 perc.Az alapoktatás szakaszában tanulónként maximum 2 

tanóra tartható, a fő oktatás szakaszában legfeljebb napi 4 tanóra tartható tanulónként úgy, hogy 

két tanítási órát követően legalább 1 óra szünetet kell tartani. 

Amennyiben a kötelező óraszám nem elegendő a megfelelő tudás eléréséhez, az oktató javaslatot 

tesz pótóra vásárlására. Ennek díja az alapórával azonos A vezetési gyakorlati díj változtatási jogát 

fenntartjuk a gazdasági változástól függően (pl.: üzemanyagár, biztosítás…), melyet a tanfolyam-

megnyitón rögzítünk.A biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés tantárgy hallgatása és vizsgája alól 

mentességet élvez az a tanuló, aki a 2. sz, mellékletben felsorolt végzettségek valamelyikével 

rendelkezik. 

.A vezetési gyakorlati díj változtatási jogát fenntartjuk a gazdasági változástól függően (pl.: 

üzemanyagár, biztosítás…), melyet a tanfolyam-megnyitón rögzítünk. A képző szervnél gyakorlati 

képzés lebonyolításához az alábbi járművek állnak a tanulók rendelkezésére  

Tandíjak, vizsgadíjak, fizetési módok: A képző szervnél az alábbi tandíjak vannak érvényben:  

"D" kategóriás tanfolyam: 

Elméleti tanfolyamdíj: 45000,-Ft  a vizsgák díjai: 4600 ft 

 

 Fizetési módok:  

Készpénzben, 

 Átutalással a képző szerv Körzeti Takarékszövetkezetnél vezetett számlára (69400111-

10101126) 

A képző szerv által biztosított készpénz átutalási megbízással.  

A tanuló által választott fizetési mód az Írásbeli szerződésben kerül rögzítésre.    

A tanuló a vizsgadíjakat a a KAV Közlekedési Alkalmassági És Vizsgaközpont Nonprofit 

KFT Középkelet-magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztálypénztárában fizeti meg.  

„A””AM””T””A1’”A2”"B" a "C", a "C+E" és a "D" kategóriás gépjárművezető- képzés 

folyamatában a vizsgaigazolás kiállítása:  



A vizsgaigazolás azon tanuló részére állítható ki, aki valamennyi tantárgyból sikeres vizsgát tett, és 

bemutatta a közlekedési hatóság részére az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító 

Igazolást (későbbiekben: Igazolás).A vizsgaigazolást a hatóság online elküldi a 

kormányhivatalba, hol a vezetői engedélyt elkészítik.Itt be kell mutatni az orvosi alkalmasság 

első példányát, illetve az iskolai végzettséget igazoló bizonyítványt és az elsősegélyvizsga 

igazolást. 

Az Igazolás kiállítása a Magyar Vöröskeresztnél tett sikeres alapfokú közúti elsősegélynyújtó 

vizsgát követően történik. A vizsga nem tanfolyam köteles, de igény szerint, ennek a tanfolyamnak 

a megszervezésére és lebonyolítására lehetőséget biztosít a képző szerv, szakképzett oktató 

irányításával. A vizsgadíjat a Vöröskereszt állapítja meg, a tanfolyam költséget pedig az 

egészségügyi-szakoktató. Az igazolás bemutatása alól mentesítést kap az, aki az 1. sz. 

mellékletben meghatározott végzettségek valamelyikével rendelkezik, ezt a végzettséget igazoló 

oklevél bemutatásával, vagy annak hiteles másolatának bemutatásával szerezhet érvényt. 

 

A képzőszerv szerződésben áll az e-Titán Elektronikus Oktató Rendszerrel, hol e-learning 

(távoktatás) formájában is lehetőség van az elméleti képzésre. Ennek költségei megegyeznek a 

tantermi foglalkozáséival. E-mailcím személyiigazolvány, lakcímkártya fénymásolata valamint 

telefonszám szükséges a program megrendeléséhez, melyet a képzőszerv elvégez. A” program 

feldolgozása” után a tanuló képzési igazolást kap, a képzőszerv pedig értesítést. Ennek alapján az 

iskola elméleti vizsgára jelenti a tanulót. Ennek feltétele a tantermi tanfolyamhoz hasonlóan a 

jelentkezésilap kitöltése (iskola végzi) aláírása, orvosi alkalmasság (másodpéldány) csatolása. 

Elméleti vizsgán személyesen be kell mutatni az iskolai végzettséget igazoló okmányt. Csak 

érvényes személyazonosító igazolvánnyal, vagy útlevéllel, fényképes katonaiigazolvánnyal lehet. 

Szakoktaóink minden évben részt vesznek továbbképzésben, mely garancia , hogy a mindenkori 

szabályoknak megfelelően végzik munkájukat. A Nemzeti Közlekedési Hatóság honlapján 

negyedévente közzéteszi az iskolák eredményességi mutatóit. ÁKÓ= Átlagos képzési óraszám, 

VSM= vizsga sikerességi mutató. Így követhető illetve ellenőrízhető az iskola (iskolák) 

tevékenysége. Esetleg iskola választásnál támpontként használható. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10. Tanuló áthelyező:  

 

Ha a tanuló más képzőszervnél kívánja folytatni tanulmányait a tanuló kezdeményezésére a 

képzőszerv 3 napon belül kiállítja,ennek díja nincs,számára a „Képzési Igazolás” megnevezésű 

nyomtatványt. 

A nyomtatvány  a tanulónak is hitelesíteni kell,illetve,ha nincs 18 éves,akkor a szülőnek és(vagy) 

gondviselőnek is. 

Az igazolás kiállítását követően 2 példányt a tanuló kap meg. 

 

11. Ügyfélfogadás: 

                  - helye: Jászberény Réhely utca 36 

                  - ideje: Minden héten hétfő és szerda 8órától 12 óráig 

 

12. Tanuló jogai: 

 

                   -ismerni a képzőszerv vállalkozási feltételeit 

                   - más képzőszervnél folytatni tanulmányait 

                   - panasz esetén az iskolavezetőhöz ennek eredménytelensége esetén a képzés 

felügyeletét ellátó szervhez fordulni 

        Kötelezettségei: 

                   - a tanfolyam foglalkozásain részt venni 

                   - az aktuális tanfolyamdíjat határidőre megfizetni 

                   - a tanfolyamra jelentkezéskor a beiskolázáshoz szükséges okmányokat, 

                     dokumentumokat bemutatni 

 

13.Képzőszerv jogai: 

 

                   - a tanfolyamra jelentkező tanuló felvételét megtagadni 

                   -a tanfolyam órarendjét a tanfolyam ideje alatt megváltoztatni 

                   - a szerződésszegést (pl: tandíj tartozást) polgári peres úton rendezni 

                   -a tandíj változtatás a tanfolyam ideje alatt 

                    

      Kötelezettségei: 

                   - a képzésre jelentkezőt köteles tájékoztatni a teljes képzési szolgáltatás és a vizsgára 

bocsátás feltételeiről 

                   - jelentkezés alkalmával ellenőrizni, hogy a képzésre jelentkező megfelel-e a 

beiskolázási feltételeknek a vizsgára bocsátás és a járművezetésre jogosító okmány kiadása nem 

ütközik-e akadályba. 

                   - a vállalkozási feltételek betartása és az írásos tájékoztató egy példányát a 

tanfolyamra jelentkezéssel egyidejűleg a jelentkezőnek átadni  

                   - kérelem esetén képzési igazolás kiadása 

  

 



 

                   

 14. A képzés szakfelügyeletét ellátó szerv: 

 

         KAV Közlekedési Alkalmassági És Vizsgaközpont Nonprofit KFT Középkelet-

magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály 

 

5000 Szolnok, Indóház út 8. PF:102 

              

 

A tanuló vállalja, hogy az elméleti és gyakorlati képzés tanóráin hiánytalanul részt vesz. A 

tanórákon és vizsgákon különös tekintettel a vezetési gyakorlat tanóráira, járművezetésre  képes 

állapotban jelenik meg (vonatkozó KRESZ előírások). Tanulmányi kötelezettségeinek eleget tesz. 

 

„E-learning képzés esetén iskolánk a konzultációt megszervezi és konzulenst biztosít. 

 

 

 

A vizsgadíjakat az iskolavezetővel a megbeszélt időpontban befizeti a a KAV Közlekedési 

Alkalmassági És Vizsgaközpont Nonprofit KFT Középkelet-magyarországi Járművezető 

Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vizsgaszervezési és 

Utánképzési Osztály  részére, illetve a tandíjat számla ellenében a járművezető magániskola 

megbízottjánál. 

 

A tanuló ha más intézményben ( folytatja tanulmányait), úgy az a képzési igazolás lap kitöltésével 

biztosítható az iskola részéről. 

 

Abban az esetben, ha a tanuló saját hibájából nem fejezi be a tanfolyam gyakorlati részét a 

levezetett órák arányában köteles a vezetési órákat befizetni a képzőszerv számlájára. 

 

A tanuló sérelem esetén a  a KAV Közlekedési Alkalmassági És Vizsgaközpont Nonprofit 

KFT Középkelet-magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztálynál panasszal élhet, mely az 

államigazgatási eljárás szabályai szerint kivizsgálásra kerül. 

 

 

 

 

Jászárokszállás,2022.04.26                                                   /Mezei Béla/  

             iskolavezető 

 

 


