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VÁLLALÁSI FELTÉTELEK
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Üdvözöljük Önt a Veszprémi Autós- Motoros Iskola Kft kollektívájának nevében. Ezúton
tájékoztatjuk üzletszabályzatunkról, a képzési szolgáltatás feltételeiről, a tanulók saját, alapvető jogairól és a
kölcsönös kötelezettségekről, amelyet a járművezetői elméleti és gyakorlati oktatás során alkalmazunk.
A Veszprémi Autós- Motoros Iskola Kft segédmotoros-kerékpár (AM), motorkerékpár [A1, A2, A],
személygépkocsi (B), tehergépkocsi (C), valamint nehézpótkocsi (C+E) kategóriákra képez ki járművezetői
jelölteket. A tanfolyam célja, hogy olyan járművezetőket képezzünk, akik képesek önálló, biztonságos, hatékony
és kultúrált közlekedésre.
Tanfolyamra jelentkezés feltétele: A jelentkező (tanuló) kitölti a jelentkezési lapot, amely a tanuló képzéséhez
és vizsgáztatásához szükséges adatokat tartalmazza és jogviszonyt hoz létre a jelentkező és a vizsgaközpont
között. A tanulónak büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkoznia kell, hogy gépjármű vezetésére jogosító
vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetén alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, nem
gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély (AM kategória) megszerzésére irányuló vizsga esetén írni,
olvasni tud.
A jelentkezőnek a tanfolyamra hoznia kell az orvosi alkalmasságot bizonyító igazolást (13/1992. NM rendelet
alapján). Az orvosi igazolás az A1, A2, A, és B kategóriákra vonatkozó, I. fokú és 1. csoportú
ALKALMASSÁGI VÉLEMÉNY, melyet a körzeti háziorvos állít ki. (Az orvosi alkalmassági nem szükséges
„AM” kategória esetén, valamint amennyiben rendelkezik gépjármű vezetésére jogosító érvényes vezetői
engedéllyel). Elméleti vizsgahely csak az orvosi igazolás („AM” kategória kivételével) mellékelésével
igényelhető.
Tanfolyamra az vehető fel, (35/2000. BM rendelet) aki a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához
szükséges jogszabályban meghatározott életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb, továbbá
büntetőjogi felelőssége tudatában aláírásával igazolja, hogy az adatok valódiak, amit a képzőszerv köteles
ellenőrizni.

Életkori feltételek:
„AM” kategória
„A1” kategória
„B” kategória

14. életév
16. életév
17. életév

„A2” kategória
„A” kategória
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18. életév
24. életév

Kötelező tantárgyak, óraszámok és menett ávolsá gok (24/2005. GKM rendelet)
A

A2
Megnevezés

Elmélet (óra)
KRESZ
Járművez. elm.
Szü.
Gyakorlat (óra)
Alapoktatás
Főoktatás
Menettávolságok(km)

AM

A1

A2

A1 2
éven
belül

A1 2
éven
túl

A

A1
2éven
belül

A1
2
éven
túl

A2
2
éven
belül

A2
2
éven
túl

12
4
---

14
4
4

14
4
4

-

1
1
1

14
4
4

-

1
1
1

-

1
1
1

18
6
4

4
6
100

6
10
240

6
10
240

4
8
180

2
6
120

10
16
390

6
10
240

4
6
150

4
8
180

2
6
120

9
20
580

B

+ 1 óra vizsgaóra
Az elméleti órák tartalma: 45 perc A gyakorlati órák időtartama: 50 perc
Az órák között 10 perc szünet van, de 2 óra egyben is megtartható.
A járművezető-képző tanfolyamok tantárgyaira előírt óraszámok a tanuló számára a kötelező minimumot
jelentik.
Az elméleti oktatás tantárgyakra meghatározott kötelező minimális óraszámok feletti órák száma
tanfolyamonként változhat, a mindenkori tanfolyam tanrendje alapján, melyet az iskolavezető határoz meg. A
tananyag témakörönkénti felosztása a szakoktató feladatát jelenti.
Mentesül az elméleti tanfolyam és vizsga alól és gyakorlati vizsgára bocsátható, aki
a) „A2” alkategóriás vizsgához - két évnél nem régebben szerzett - „A1” alkategóriás vezetői engedéllyel
rendelkezik és két éven belül „A1” alkategóriára sikeres elméleti vizsgát tett;
b) „A” kategóriás vizsgához - két évnél nem régebben szerzett - „A korl.” kategóriás vagy „A2” vagy
„A1” alkategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és két éven belül „A korl.” kategóriára vagy „A1” vagy
„A2” alkategóriára sikeres elméleti vizsgát tett;
Amennyiben a tanuló mentesült az elméleti tanfolyam és elméleti vizsga alól, gyakorlati vizsgáit a korábbi
elméleti vizsgától számított 2 éven belül kell sikeresen teljesítenie.
Tanfolyamról való hiányzási lehetőségek
A tanuló köteles az elméleti és gyakorlati órák kötelező óraszámát teljesíteni. A tanuló számára az elméleti
képzési rész elvégzése akkor igazolható, ha az egyes tantárgyak tanteremben történő elméleti oktatására
vonatkozó kötelező óraszám 10%-ánál kevesebbet hiányzott. Az óraszámok 10%-nál kevesebb hiányzást önálló
felkészüléssel is lehet pótolni. Ettől magasabb óraszámú hiányzás esetén a tanuló számára - azon témakörökből,
melyeken a tanuló nem vett részt - pótfoglalkozást kell tartani (pótóra díja: 2000,-Ft) vagy a következő
tanfolyamon történő részvétellel pótolhatja a hiányzást.
Az elméleti oktatás helyszíne: …………………………………………………………………
Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, és a rendeletben előírt
életkornál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb, és megfelel a jogszabályban meghatározott egészségügyi,
pályaalkalmassági és közlekedésbiztonsági feltételeknek.
A tanuló a tanfolyam kezdetétől (az első előadás dátumától) számított 9 hónapon belül jelenthető le elméleti
vizsgára, illetőleg ugyanezen időponttól számított 12 hónapon belül sikeres vizsgát kell tennie. Ezen időponton
túl a teljes elméleti tanfolyamot meg kell ismételni.
Az elméleti vizsga számítógépes. Vizsgát az a vizsgázó tehet, aki a kiírás szerinti időpontban a vizsga
helyszínén vizsgára alkalmas állapotban megjelent és a személyazonosságát hitelt érdemlően igazolni tudja
(érvényes okmánnyal!).
Az alapfokú iskolai végzettséget igazoló eredeti bizonyítványt az első elméleti vizsgán kell bemutatni (kivétel
AM kategória). Amennyiben a tanuló nem igazolja alapfokú végzettségét, annak teljesítéséig újabb vizsgára nem
bocsátható és a gyakorlati képzést sem kezdheti meg.
Az elméleti és gyakorlati vizsga alkalmával a vizsgázó köteles bemutatni a meglévő vezetői engedélyét, még
abban az esetben is, ha meglévő vezetői jogosultsága nem előfeltétele a megszerezni kívánt vezetési
jogosultságnak.
A szövegértési vagy szövegolvasási nehézséggel küzdő személy (a tanulási képességet vizsgáló magyar
szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított szakértői szakvéleménnyel igazoltan) szóban/tesztlapon is
vizsgázhat.
Elméleti vizsga helyszíne:8200 Veszprém, Kádártai út 33.
A sikeres kresz vizsga két évig érvényes.
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A járművezetési gyakorlat tantárgy oktatását az elméleti tantárgyból tett sikeres vizsga után szabad
megkezdeni. A jármű technikai kezelésének, manőverezési feladatoknak és biztonsági ellenőrzésének
elsajátítására irányuló alapoktatást gyakorlópályán kell végezni vagy gyér forgalmi úton.
Oktatási helyszín: Tanpálya/telephely: 8412 Vp- Gyulafirátót, Hamuház u. 01011/75 hrsz.
A közúti forgalmi feladatok oktatására irányuló főoktatás csak a sikeres járműkezelési vizsga után kezdhető meg.
(kivéve B kategória)
A vezetési gyakorlat tantárgyat csak szakoktatói felügyelet mellett, annak jelenlétében és járműben
tartózkodás mellett lehet gyakorolni.
Iskolánk biztosítja a gépkocsi típus (mint oktató gépjármű) szabad választási lehetőségét, de nem kizárólagos
joggal. Gyakorlati oktatás érvényes oktatójármű igazolással rendelkező gépjárművel végezhető.
Választható gépkocsitípusok:
• Seat Leon
• Suzuki Wagon R+
• Peugeot 207
• Hyundai i30
• Toyota Corolla
• Fiat Grande Punto
• Volkswagen Polo
• Renault Clio
Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki a rendeletben előírt életkort betöltötte, az elméleti tantárgyból sikeresen
vizsgázott és a tanfolyam gyakorlati részét elvégezte.
Az egyes járműkategóriákhoz tartozó vizsgákat az első sikeres elméleti vizsga időpontjától számított 2 éven
belül lehet letenni.
Tanfolyami díjaink: - bár mindig meghatározóak az üzemanyag árszintek, illetve a piac árai – mindig a
legalacsonyabb árszint felé tartanak.
A változtatás jogát fenntartjuk. A Képzőszerv garantálja, hogy a tandíjat a szerződéskötés napjától számított 4
hónap elteltéig nem módosítja. Az aktuális árak elérhetők a Képzőszerv ügyfélfogadási helyiségében és az
Autósiskola honlapján (www.vami.hu).
Az elméleti tandíj áraink tanfolyamonként változhatnak.

Oktatási tandíjak:
Elmélet (Ft)

Gyakorlati
Óradíj (Ft)

Pótóradíj (Ft)

AM (moped)

35.000.-

3.500.-

3.500.-

A1

50.000.-

4.300.-

4.300,-

A2

50.000.-

4.300.-

4.300,-

--------------

4.500.-

4.500.-

A2 (A1 2 éven túl)

35.000.-

4.500.-

4.500.-

A

50.000.-

4.300.-

4.300,-

---------------

4.500,-

4.500,-

A (A1,A2 2 éven túl)

35.000.-

4.500.-

4.500.-

B (személygépkocsi)

50.000,-

5.600.-

5.600.-

Kategória

A2 (A1 2 éven belül)

A (A1,A2 2 éven belül))

Vizsgafelkészítő (online)

12 óra/90 nap
8.000.-

pót 10 óra/30 nap
6.000.-

Vizsgadíjak:
Kategória
AM
A; A1; A2;
B
Tesztlapos

Elméleti
4.600 Ft
4.600 Ft
4.600 Ft
6.000 Ft

Járműkezelési
3.600 Ft
4.700 Ft
-

Forgalmi
3.600 Ft
11.000 Ft
11.000 Ft

Tandíj és vizsgadíj befizetés
A tanuló köteles a tandíjat a képzés megkezdésekor, a vizsgadíjat a vizsgára jelentés előtt kiegyenlíteni az
Autósiskola bankszámlájára történő átutalással vagy készpénzben, az ügyfélfogadási helyiségben, amelyről
számlát állítunk ki, ami közvetített szolgáltatást tartalmaz.
A vizsgadíjakat a Képzőszerv a vizsgaidőpont megkérésekor átutalással vagy készpénzben fizeti be a KAV
Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.nél (Veszprém, Kádártai út 33.).
A képzőszerv joga, hogy a tanuló tanítását felfüggessze, ha a tandíjfizetés elmarad.
A teljes tandíjat az utolsó vizsgáig (forgalmi vizsgáig) a tanulónak be kell fizetni. Ennek hiányában vizsgára nem
bocsátható.
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Más képzőszervhez történő távozás esetén a tanuló kérésére az iskolavezető három munkanapon belül kiállítja
a 3 példányos „Képzési Igazolás” nyomtatványt, amelyből kettő példányt a tanulónak ad át. A tanuló fennálló
tartozását köteles megtéríteni távozása előtt. A „Képzési Igazolás” kiállításának kezelési költsége 5.000.-Ft.
Tanfolyam díjat csak akkor térítünk vissza, ha szolgáltatásunkat nem vette igénybe.
Késedelmes tandíjbefizetés esetén késedelmi kamatot számítunk fel.
A gyakorlati oktatás időtartama alatt az oktató a felelős az oktatás hatékony, etikus megtartásáért.
Személygépkocsi oktatása során az oktató a felelős a tanuló és a jármű biztonságáért, viszont ez nem mentesíti a
tanulót a jármű biztonságáért és az állagáért való felelősségben. Bármilyen szándékos rongálás anyagi
felelősséggel jár.
AM, A1, A2 és A kategória esetén mivel az oktató veszély esetén közvetlenül nem tud beavatkozni (nem ül a
tanuló mögött), a tanuló felelősséggel tartozik saját személyéért, anyagi felelősséggel az általa okozott károkért
és a sérült technikai eszközökért. A tanuló a motorkerékpárra saját akaratából és saját felelősségére ül, ezért az
okozott balesetekért önállóan felel.
AM,A1,A2 és A kategóriás gyakorlati vezetésnél kötelező az előírt ruházat (protektoros kesztyű, protektoros
könyök , térd- és gerincvédő, bakancs vagy csizma, hosszú nadrág, szemüveg, bukósisak), amiről a tanuló
köteles saját maga gondoskodni. A motoros oktatás során az Autósiskola biztosítja a képzéshez a
motorkerékpárokat. Amennyiben a tanuló szeretné hozni a motorkerékpárt az oktatáshoz, csak abban az esetben
lehetséges, ha a motorkerékpár megfelel az oktatási és vizsgáztatási feltételeknek (24/2005(IV.21.) GKM
rendelet). A tanuló által biztosított motorkerékpárért az Autósiskola nem vállal felelősséget.
A tanuló köteles az oktatóval egyeztetett időpontban vezetésre alkalmas állapotban, ápoltan és megfelelő, tiszta
ruházatban megjelenni. Köteles a gyakorlati foglalkozáson hiányzás nélkül részt venni, ott olyan magatartást
tanúsítani, amely biztosíték az önálló, hatékony, biztonságos és kulturált közlekedés elsajátításához. A tanuló a
szakoktatóval és az Iskolával szemben rosszindulatú, fenyegető magatartást nem tanúsíthat. Fenti esetekben a
Képzőszervnek jogában áll a tanulóval kötött szerződést felbontani.
A gyakorlati vezetésen való meg nem jelenést a tanulónak 24 órával előtte be kell jelentenie, amennyiben ezt
nem teszi meg, úgy a lekötött időtartam a vezetési kartonon „jóváírásra kerül”. Az első gyakorlati vezetési órán a
tanuló köteles megjelenni.
Amennyiben az oktató gépjármű – oktatás közben – meghibásodik, úgy 20 perc vezetés után 1 órának számít.
A képzés felügyeletét és a vizsgáztatást a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Közép-dunántúli Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési
Főosztály, Veszprém Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály végzi.
Székhelye (elméleti vizsga helyszíne) : 8200 Veszprém, Kádártai út 33.
Tel: 88/567-850
E-mail: veszprem@kavk.hu
A vizsga időpontját az oktató és a tanuló közös egyeztetéssel határozza meg (nincs külön értesítés). A tanuló a
megbeszélt napon és időpontban, a vizsga időpont előtt 1 órával köteles megjelenni személyét igazoló fényképes
okmánnyal, ha már rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel, akkor ezen igazolvánnyal.
A vizsgát a vizsgabiztos felfüggesztheti, ha a tanuló a vizsgabiztost döntésének meghozatalában, előny
adásával, vagy ígéretével, ill. fenyegetéssel befolyásolni törekedett, a vizsga rendjét megzavarta.
Az a tanuló, aki azonos kategóriában a megelőző két éven belül a gépjármű vezetési gyakorlatból öt sikertelen
vizsgát tett, rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatra (PÁV) kötelezett.
A 31/1992. (XII. 19.) NM rendelet alapján iskolánk igény szerint szervez elsősegély-nyújtási ismeretek
tanfolyamot. A tanfolyam tandíja: 15.000 Ft., vizsgadíja: 8.200 Ft.
A vezetői engedély kiadásának feltétele:
A KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont a sikeres forgalmi vizsgát követően három munkanapon
belül elektronikus úton továbbítja a vizsgaigazolást az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére.
A tanuló a sikeres forgalmi vizsga után 3 munkanappal bármelyik Kormányablaknál kezdeményezheti a
vezetői engedély kiállítását. (Veszprémi Járási Hivatal Kormányablak Osztály címe: Veszprém, Mindszenty
u.3-5). Az igényléshez szükséges az orvosi alkalmassági és a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolás
bemutatása a közúti járművezető jelöltek elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzéséről (továbbiakban:
Vöröskeresztes igazolás).
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A 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,
- diplomás ápolói
oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők, valamint
- a közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, és
- az egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek,
továbbá minden olyan vizsgázó, aki
- 1969. július 1-je és 1983. december 31-e között „D” kategóriára vezetői engedélyt, vagy „trolibusz”
kategóriára járművezetői engedélyt szerzett;
- 1984. január 1-je után:
= bármely járműkategóriára vezetői engedélyt,
=„trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt,
=„Mezőgazdasági vontató”, „Segédmotoros kerékpár”, „Lassú jármű” kategóriában közúti
járművezetői jogosultságot
szerzett.
Az elsősegély vizsga alóli mentességet a Vöröskeresztnél eredeti bizonyítvánnyal kell igazolni.
Nem magyar állampolgár jelentkezése a tanfolyamra:
Vezetői engedélyt csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni, aki rendelkezik érvényes magyarországi lakó- vagy
tartózkodási hellyel vagy legalább 185 napig érvényes magyarországi tartózkodási engedéllyel.
Alapfokú iskolai végzettség igazolható külföldi bizonyítvány és oklevél esetén az eredeti okmánnyal és annak
hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és
formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban) vagy
külföldi bizonyítvány és oklevél esetén olyan - hatáskörrel rendelkező - magyar hatóság által hozott elismerő
határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három
hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással,
amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak
meglétét előfeltételezi.
Ön megismerkedett azokkal a jogokkal és kötelezettségekkel, illetve lehetőségekkel, amelyek végigkísérik a
tanfolyammegnyitótól a vezetői engedély megszerzéséig. Bármilyen problémával, gonddal, feltevéssel
keressenek bennünket, az ajtónk nyitva áll!
Jó tanulást és sikeresen befejeződő vizsgát kívánunk!

Veszprém, 2021 év _______________ hó _______nap.

Hajdu Béla sk. Iskolavezető
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