KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ
VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK
"B" KATEGÓRIA

Tisztelt Ügyfelünk!
Köszönöm, hogy jogosítványa megszerzéséhez a Tóth Autósiskolát választotta, tájékoztatom,
hogy az autósiskola személygépkocsi „B” kategóriás képzéssel foglalkozik.
A KÉPZŐ SZERV NEVE, ELÉRHETŐSÉGE
A képző szerv megnevezése:

Tóth Autósiskola

Képző szerv teljes neve:

Tóth János egyéni vállalkozó

Egyéni vállalkozás nyilvántartási száma:

6656099

A képző szerv elérhetősége:

Váradi Péter u. 10. Kalocsa, 6300
+36 30 47 00 616
info.tothiskola@gmail.com

AZ ISKOLAVEZETŐ NEVE, ELÉRHETŐSÉGE
Az iskolavezető neve:

Tóth János

Azonosító száma:

12177

Az iskolavezető elérhetősége:

+36 30 40 61 333
tothjanos.oktato@gmail.com

AZ ÜGYFÉLFOGADÁS CÍME, TELEFONSZÁMA, IDŐPONTJA
Ügyfélfogadó helyiség

Ügyfélfogadás ideje
Hétfő:

18:00 - 20:00

Váradi Péter utca 10.

Szerda:

18:00 - 20:00

Kalocsa, 6300

Csütörtök:

18:00 - 20:00

Péntek:

18:00 - 20:00
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Elérhetőségeink

+36 30 47 00 616
+36 30 40 61 333

„B” KATEGÓRIA MEGHATÁROZÁSA
a) A 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi,
amelyben a vezetőülésen kívül legfeljebb nyolc állandó ülőhely van;
b) Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg
nem haladó (könnyű) pótkocsiból álló járműszerelvény. E járműszerelvény
megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 4250 kg;
c) Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget
meghaladó (nehéz) pótkocsiból álló járműszerelvény, feltéve, hogy a pótkocsi
megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vontató jármű saját tömegét.
E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 3500 kg.
A TANFOLYAMRA TÖRTÉNŐ FELVÉTEL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS
FELTÉTELEI
Tanfolyamra az vehető fel, aki
a 17. éves életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb,
írásbeli nyilatkozata alapján a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendeletben meghatározott
közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel. (pl. nincs eltiltva a járművezetéstől)

-

Beiskolázás feltételei

Vizsgázhat

Kategória

Életkor

Előfeltétel

Elmélet

Gyakorlat

B

16 és fél

-

17 év (max. 3 hónappal fiatalabb)

17 éves

A TANFOLYAMRA VALÓ FELVÉTEL MÓDJA
A tanfolyamra való beiratkozás személyesen vagy online módon történhet a szóbeli tájékoztatás
után a Jelentkezési lap kitöltésével. Ekkor történik a Képzési Szerződés megkötése, melyet
18 év alatti tanulóink esetében a törvényes képviselőnek is alá kell írnia.
A tanfolyamra a jelentkezéshez szükséges
-

Érvényes személyi igazolvány
Érvényes lakcímkártya
Érvényes vezetői engedélye (amennyiben már rendelkezik más kategóriára érvényes
vezetői engedéllyel)
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A TANFOLYAM KÖTELEZŐEN ELŐÍRT ÓRASZÁMAI
-

Az elméleti foglalkozás: 28 óra
A gyakorlati foglalkozás: 29 óra és 580 km menettávolság teljesítése
Plusz 1 vizsgaóra

KÉPZŐSZERVÜNK AZ ALÁBBI FELOSZTÁSBAN TARTJA AZ ÓRÁKAT
Elméleti oktatás
-

Közlekedési ismeretek: 18 óra (1 tanóra 45 perc)
Járművezetés elmélete: 6 óra (1 tanóra 45 perc)
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 4 óra (1 tanóra 45 perc)

Járművezetési gyakorlat
-

Az alapoktatás: 9 óra (1 tanóra 50 perc)
A főoktatás: 20 óra + 1 vizsgaóra (1 tanóra 50 perc)

Az elméleti tananyagot a hallgatónak tantermi képzés formájában, vagy távoktatásban van
lehetősége elsajátítani. Távoktatás esetén az autósiskola által megrendelt e-learning tanfolyam
elvégzéséhez a tanuló regisztrációs levelet kap, melynek segítségével otthoni számítógépén, a
rendszerbe belépve a tanulásra rendelkezésre álló idő alatt tetszőleges időbeosztással
elvégezheti a képzést.
Tantermi képzés esetén a képző szerv tájékoztatja a hallgatót az elméleti oktatások időpontjáról.
24/2005.(IV.21.) GKM rend. alapján kötelezően előírt elméleti órákról történő, tantárgyanként
10%-ot meghaladó hiányzás esetén a tanuló nem bocsátható elméleti vizsgára. Képző szervünk
pótfoglalkozást biztosít a tanuló részére, melynek időpontját egyeztetjük.
Tankönyvet, hatósági vizsgára felkészítő e-learning tananyagot az aktuális díj ellenében
biztosítunk a tanulónak.
Az elméleti oktatás helyszíne:

6300, Kalocsa, Béke utca 17.

A gyakorlati oktatás helyszíne:

6200, Kiskőrös, Izsáki út 12. tanpálya, illetve a városi
forgalomban

Az oktatás ideje:

Hétfő:

6:00-18:00

Csütörtök:

6:00-18:00

Péntek:

6:00-18:00

Szombat:

6:00-14:00

Vasárnap:

8:00-12:00

Az oktatási időpontok változhatnak és a változásuk jogát
fenntartjuk, de erről tájékoztatjuk tanulóinkat.

Vizsgák helyszíne:

Az elméleti vizsga helyszíne és a gyakorlati vizsga induló
pontja:
KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
Nonprofit Kft., Kalocsa, Miskei út 5.
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VIZSGAKÖVETELMÉNYEK
A „B” kategóriás képzés vizsgatárgyai
Vizsgatárgy
típusa

vizsgatárgyak

vizsgatárgy fajtája

Vizsgadíj

Elmélet

Közlekedési ismeretek

Számítógépes Elméleti Vizsga
(SZEV)

4.600 Ft

Gyakorlat

Forgalmi vezetés

Vezetési gyakorlat

11.000 Ft

ELMÉLETI VIZSGÁRA AZ BOCSÁTHATÓ
-

-

a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte és az első vizsgaidőpontig az adott
tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el
17 éves, vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb
írásbeli nyilatkozata alapján a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendeletben meghatározott
közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel. (pl.: nincs eltiltva a járművezetéstől)
1. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas. (13/1992. (VI. 26.) NM rendelet) Az
erről szóló orvosi alkalmassági vélemény eredeti példányát irodánkban kell bemutatni.
Erről fénymásolatot készítünk, melyet hitelesítve átadunk a Közlekedési
Felügyelőségnek.
az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik
a vizsgadíjait, tandíjait befizette

ELMÉLETI PÓTVIZSGA
Az elméleti tanfolyam kezdetétől (az első előadás dátumától) számított, legkésőbb 9 hónapon
belül jelenthető le elméleti vizsgára (vizsgáznia kell, ekkor még nem gond, ha nem sikeres).
Pótvizsgát a vizsgadíj befizetésével a vizsgaközpontban (a vizsga helyszínén) lehet igényelni,
leghamarabb 3 nap elteltével lehet vizsgázni. Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől
számított 12 hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáját, akkor csak a teljes
tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.
A SZÁMÍTÓGÉPES ELMÉLETI VIZSGA MENTESÍTÉSÉNEK KÖRE
A közlekedési hatóságtól kapott engedély alapján a számítógépes elméleti vizsga helyett:
a) a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélő, értő (a továbbiakban: magyar nyelvet nem
beszélő) külföldi állampolgár, amennyiben nem áll rendelkezésre vizsgaanyag a vizsgázó
állampolgársága szerinti hivatalos nyelven, tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet,
b) az egészségi állapotából következően - a tanulási képességet vizsgáló magyar szakértői és
rehabilitációs bizottság által kiállított szakértői szakvéleménnyel igazoltan - szövegértési vagy
szövegolvasási nehézséggel küzdő személy szóban is vizsgázhat,
c) az a - szakorvosi igazolással rendelkező - hallássérült személy, aki a magyar jelnyelvet
használja, kérésére magyar jelnyelven, a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékében
nyilvántartott jelnyelvi tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet.
A SIKERES KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK VIZSGA KÉT ÉVIG ÉRVÉNYES
Ha a vizsgázó ez idő alatt a kategóriához tartozó vizsgákat sikeresen nem fejezi be, (azaz
nem tesz addig sikeres forgalmi vizsgát) akkor sikeres elméleti vizsgája érvényét veszti,
(valamint az addigi gyakorlati oktatás is). Újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése
után tehet.
4

JÁRMŰVEZETÉSI GYAKORLATI OKTATÁS
Sikeres elméleti vizsga után kezdheti meg a tanuló a járművezetési gyakorlatot. A gyakorlati
oktatások időpontját a tanuló a szakoktatóval egyezteti.
Az oktatás kötelező minimum óraszámai és menettávolságai
Kategória
B

Fő oktatás [h]

Alap oktatás

Kötelező

[h]

Város

Országút

Éjszaka

Összesen

9

14

4

2

29

[km]
580

Egyéni adottságnak, nemnek, életkornak itt jelentős szerepe van és befolyásolja a
személyenkénti óraszükségletet. Az előírt óraszámokat, ténylegesen vezetéssel töltött időt,
kilométert, dátum szerint a vezetési kartonon rögzítik, a tanuló, valamint az oktató aláírásával
hitelesítik.
Az oktatás során a járművön a tanuló, szakoktató és az ellenőrzésre jogosult személyek
tartózkodhatnak. Ezen kívül a tanuló hozzájárulásával jelen lehetnek még szakoktató jelöltek
és megfigyelő tanulók.
A járművezetési gyakorlathoz a képző szervünk biztosítja a járművet (Škoda Rapid)
FORGALMI GYAKORLATI VIZSGÁRA AZ BOCSÁTHATÓ
-

legalább 17 éves,
érvényes és sikeres elméleti vizsgával rendelkezik,
a 24/2005. (IV.21.) GKM rendeletben meghatározott kötelező gyakorlati óraszámokat
és menettávolságokat igazoltan teljesítette (29 óra és 580 km),
a vizsga időpontjában is megfelel az előírt közlekedésbiztonsági és egészségügyi
feltételnek.

A vezetői engedély kiadásának feltétlenül a jogszabályban meghatározott vizsgáztatási
előírásoknak az a vizsgázó tett eleget, aki az előírt vizsgatárgyakból megfelelt. A sikeres
vizsgáról a vizsgaközpont vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő három
munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság
részére.
Az személyes iratokkal, elsősegélynyújtásról szóló kártyával, illetve, ha van már érvényes
vezetői engedély, akkor annak bemutatásával történik az Okmányirodában a Vezetői
Engedély igénylése.
A FORGALMI VIZSGA FELFÜGGESZTÉSE, A TANULÓ ELTILTÁSA, KIZÁRÁSA
A vizsgát a vizsgabiztos köteles felfüggeszteni és a felügyelet vezetője hat hónapra eltilthatja
azt, aki:
•
•
•

A személyazonossága tekintetében a vizsgabiztost megtévesztette vagy azt
megkísérelte.
A vizsgán szeszes ital vagy más hasonlóan ható szer hatása alatt van, vagy egyébként a
jármű biztonságos vezetésére alkalmatlan.
A vizsgabiztost döntésének meghozatalában előny adásával vagy ígéretével,
fenyegetéssel befolyásolni törekedett.

A vizsgát a vizsgabiztos felfüggeszti, ha a szakoktató a vizsga eredményének befolyásolására
törekedett. Ebben az esetben a szakoktató kaphat a vizsgabizottság vezetőjétől legfeljebb hat
havi eltiltást a vizsgákon való részvételtől.
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Érvénytelenített vizsga
Érvénytelennek kell tekintenie a felügyeletnek azt a vizsgát, amelyet a felügyelet
félrevezetésével, hamis adtok közlésével, jogszabályokban előírt feltételek hiányában, vagy a
vizsgáztatás szabályainak megszegésével tettek le.
A közlekedési alapismeretek vizsga nélkül megszerezhető kategória esetén a vizsgákat, az első
gyakorlati vizsga időpontjától számított 1 éven belül lehet letenni. Amennyiben azonos
kategóriában a megelőző 1 éven belül 5 sikertelen gyakorlati vizsgát tett valaki, a közlekedési
hatóság kezdeményezi a tanuló PÁV vizsgálatát.
Továbbá tilos az oktatáson a részvétel szeszesital, vagy más hasonlóan ható szer (gyógyszer,
kábítószer stb.) hatása alatti állapotban a képzés bármely szakaszában, amely a tanfolyamról
való azonnali kizárást eredményezi. Szintén azonnali kizárást jelent, ha valaki a tanfolyam
rendjét, fegyelmét súlyosan megszegi. A tanfolyamról kizárt tanulót nem illetik meg a tandíjvisszatérítés és az addig elvégzett tanfolyam igazolásának joga. Vezetői engedély csak újabb
tanfolyam elvégzése után szerezhető!
A VIZSGAIGAZOLÁS KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
•
•

A „B” kategória megszerzéséhez előírt vizsgakövetelményeket teljesítette.
A Közúti Elsősegélynyújtásból sikeres vizsgát kell tennie abban az esetben, ha ez alól
nem menthető fel (a mentesítésről alább található további információ) E tanfolyamot és
vizsgát a Megyei ill. Városi Vöröskereszt szervezi. Autósiskolánknál tanuló
járművezető jelöltek részére, akik nem rendelkeznek e vizsgával megszervezzük az
elsősegélynyújtás oktatást és vizsgát. Igényüket a képzésre telefonon és személyesen is
megtehetik. Ha nálunk teszi le ezt a vizsgát, akkor az elsősegélynyújtásról szóló kártyát
a sikeres vizsgát követően rögtön vagy az ügyfélfogadó irodánkban veheti át.
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A
KÖZÚTI
JÁRMŰVEZETŐK
MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

EGÉSZSÉGI

ALKALMASSÁGÁNAK

A 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet alapján.
Az 1. alkalmassági csoportba sorolt egészségügyi vizsgálatot meg tudja írni:
•
•
•

a vizsgált személy választott háziorvosa
a vizsgált személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti háziorvos
A következő kategóriába tartozó járművet kíván vezetni: A1, A2, A, B1, B, BE.

A 2. alkalmassági csoportba sorolt egészségügyi vizsgálatot meg tudja írni:
•
•
•
•

a vizsgált személy választott háziorvosa
munkavállalót foglalkoztató vagy foglalkoztatni kívánó munkáltató részére
foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgálat orvosa
nem szervezett munkavégzés keretében dolgozó, vagy foglalkoztatásra irányuló
jogviszonyban nem álló személy esetén a lakóhelye szerint területileg illetékes
foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely orvosa
A következő kategóriába tartozó járművet kíván vezetni: „C1”, „C1E”, „C”, „CE”,
„D1”, „D1E”, „D”, „DE” kombinált vagy „TR” trolibusz kategóriába tartozó járművet
kíván vezetni.

Az 1. alkalmassági csoportra vonatkozóan alkalmasnak minősített személy nem vezethet olyan
járművet, amelyhez a 2. alkalmassági csoport szerinti egészségi alkalmasság megállapítása
szükséges. A 2. alkalmassági csoportba sorolt személyt - egészségügyi alkalmasságának
megállapítása esetén – alkalmasnak kell tekinteni az 1. csoportra is.
Az első bekezdésben foglaltakon túl az egészségi alkalmassági vizsgálatot első fokon végző
szervek lehetnek:
•
•
•
•

fegyveres erők, rendőrség, rendészeti szervek, nemzetbiztonsági szolgálat. A
köztársasági őrezred, büntetés végrehajtási intézetek állományában teljesít szolgálatot.
Vagy ott munkaviszonyban áll, akkor a Belügyminisztérium által kijelölt orvos
ha ön a MÁV egészségügyi ellátáskörébe tartozik, akkor a MÁV Vasút egészségügyi
Szolgálata által kijelölt orvos
Magyarországon huzamosabb ideig tartózkodó külföldi állampolgár, illetőleg külföldön
élő és legalább hat hónapja Magyarországon tartózkodó magyar állampolgár esetén 1.2. pontokban meghatározottak alapján
Tartós munkavállalás miatt külföldön tartózkodó magyar állampolgárok esetében a
külképviselet orvosa, mint kezelőorvos végezheti el

A KÖZÚTI ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS VIZSGA MENTESÍTÉSÉNEK KÖRE
Az elsősegélynyújtás vizsga alól felmenthető az a tanuló, akinek
-

1984. 01. 01-je után bármilyen vezetői engedély, valamint Segédmotoros kerékpárra,
Mezőgazdasági vontatóra, vagy Lassú járműre vezetői igazolványt, vagy Trolibusz
kategóriára járművezetői engedélyt szerzett
vagy a 24/2005 GKM rendelet 3. melléklet 4.1.4 pontjában szereplő végzettség vagy
oklevél- valamelyikével (pl.: az orvostudományi egyetemen szerzett diploma,
egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek)
vagy a közúti járművezető jelöltek elsősegély nyújtási ismereteinek megszerzéséről
szóló igazolással rendelkezik
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Az iskolai végzettséget tanúsító okiratról készített – és az iskolavezető által hitelesített –
fénymásolatot a Jelentkezési és vizsgalaphoz kell csatolni, vagy az eredeti okiratot a
vizsgabizottságon be kell mutatni. Ugyanígy kell eljárni az elsősegélynyújtás ismeretek
megszerzését tanúsító „igazolás” és a korábban szerzett vezetői engedély (járművezetői
igazolvány, járművezetői engedély) esetében is.
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A TANDÍJ, VÍZSGADÍJ ÉS A BEFIZETÉSÉNEK MÓDJA
A vizsgadíj mindig a közlekedési hatóság által előírt aktuális vizsgadíj. Így a képzés díja az
alábbi tételekből tevődik össze:
Vizsgadíjak

Tanfolyam díjak

Kresz
vizsgadíj

Forgalmi
vizsgadíj

Összesen

Elmélet
(E-learning)

Gyakorlat
(1 óra)

Gyakorlat
(min. 30 óra)

2 összesen

1+2
összesen

4 600 Ft

11 000 Ft

15 600 Ft

40 000 Ft

7 500 Ft

225 000 Ft

265 000 Ft

280 600 Ft

Egyéb költségek
Kötelező orvosi vizsgálat

7 500 Ft

Tanpálya használat

10 000 Ft

Elsősegély tanfolyam és vizsga

25 000 Ft

Első jogosítvány kiváltása
Összesen:

0
37 500 Ft

A tanfolyam díja alatt a teljes képzési szolgáltatást kell érteni még akkor is, ha az részletekben
lett meghatározva és megfizetve. Befizetését az ügyfélfogadó irodában kérjük rendezni,
melyről átvételi elismervényt, számlát vagy bizonylatot kap.
A vezetési órákat a kiválasztott oktatónál kell fizetni, aki erről számlát is fog adni. Lehet
részletekben fizetni, nem kell egy összegben, természetesen a befizetéseknek követni kell a
levezetett órákat. A forgalmi vizsgáig, viszont a teljes összeget be kell fizetni, mert anélkül
nincs vizsga.
Gyakorlati tandíj esetében, az esetleges tandíjváltozás jogát az autósiskola fent tartja.
Amennyiben gyakorlati tandíjváltozás történik, úgy a tanulót az iskola a változást megelőzően
köteles értesíteni. Ebben az esetben az autósiskola lehetőséget biztosít tanulói számára, ezen
időszakban, még a régi áron történő, tandíj előre megfizetésére. Amennyiben a tanuló nem
kíván élni ezzel a lehetőséggel, úgy további szolgáltatást már csak az új áron biztosítunk.
Sikertelen forgalmi vizsga esetén a vizsgadíj és minimum 1 vezetési óra (vizsga óra) kifizetése
kötelező a következő vizsgára. Célszerű azonban, több órát vezetni a következő vizsga sikere
érdekében. A gyakorlati vezetési órák és a pótórák díjai megegyeznek.
A közúti járművezetői vizsgadíjat a 84/ 2009. (XII.30.) KHEM rendelet alapján a képzőszerv
az általa kiképzett tanulóktól a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit
Kft. beszedi és arról nyugtát vagy számlát állít ki.
A vizsgadíjakkal a Hatóság felé, a tanulók megbízottjaként számol el. Elméleti pótvizsgára
jelentkező befizetheti az elméleti vizsgadíjat önállóan is, a KAV Közlekedési Alkalmassági és
Vizsgaközpont Nonprofit Kft. az elméleti vizsga helyszínén.
A sikeres kresz vizsga után, ha még nincs 20 éves, akkor az elméleti tandíjból, vissza lehet
igényelni 25.000 Ft-ot. Ezt a Magyar Állam adja a fiatalok támogatására és az autósiskolába
kell kérni ehhez az igazolást.
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A KÉPZÉS MEGSZAKÍTÁSA, A TANULÓ TÁVOZÁSA
A tanuló írásbeli kérésére a képzést megszakítjuk, és az addig elvégzett oktatásról igazolást
adunk ki. A képzés megszakítása, és a tanuló távozása esetén is a tanuló köteles az addig
igénybe vett szolgáltatások díját kifizetni. A fel nem használt tanfolyamdíjat visszaigényelheti,
kezelési költség és az esetlegesen nyújtott kedvezmény levonása után. A kezelési költség nem
lehet több mint a teljes tandíj 10 %-a. Egyeztetés és pénzügyi elszámolás után a Képzési
Igazolás 2 példányát átadjuk a tanuló részére.
A TANULÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalkozási
feltételeit.
Bizonyos ésszerű határokon belül a gyakorlati vezetés időpontját oktatójával egyeztetni,
ill. kérni, hogy a lakására, munkahelyre menjen érte.
Oktatót és a hozzá tartozó oktató kocsit kiválasztani.
A vizsgát 5 munkanappal előtte lemondani.
A képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és betartani.
Elméleti
és
gyakorlati
oktatáson
józan,
kipihent,
egészségileg
és
közlekedésbiztonságilag megfelelő állapotban,
megfelelő öltözékben megjelenni.
Általános emberi normákat megtartani, a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, az
oktatói utasításokat követni.
Mulasztásait, hiányzásait pótolni.

A KÉPZŐ SZERV JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
•

•

A hallgató oktatása és teljesítményének ellenőrzése, értékelése a tanfolyam során a
közlekedési hatóság által az adott kategóriára kiadott „Tantervi és
vizsgakövetelmények” szerint történik. Ennek tartalmáról a képzés megkezdése előtt,
illetve szükség szerint a hallgató részletes tájékoztatást kap.
A Tóth Autósiskola vállalja, hogy a képzettség megszerzéséhez minden –
szakintézménytől általában elvárható – támogatást megad a hallgató számára. Biztosítja
a hallgatónak a képzéshez szükséges oktatási anyagot.

VEZETŐI ENGEDÉLY KIADÁSA
A vezetői engedélyt az okmányiroda állítja ki, olyan magyar állampolgár, illetve az EGT
állampolgárai számára, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon
van, illetőleg külföldi kérelmező esetén az engedély kiadását megelőző 6 hónapon belül
igazoltan Magyarországon tartózkodott (pl.: tartózkodási vízum).
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Ha még részletesebben szeretné áttekinteni a képzés és vizsgák feltételeit az alábbi
jogszabályokból tájékozódhat.
-

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, A közúti járművezetők és a közúti
közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló
179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet
A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és
vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet
326/2011. (XII. 28.) Korm. Rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a
közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

ÉSZREVÉTEL, KÉRELEM, PANASZ
Panasz esetén javasoljuk elsősorban, hogy az oktatóhoz, az ügyfélfogadási irodánkhoz vagy
Tóth János iskolavezetőnkhöz forduljon, személyesen, vagy írásban. Az Ön képzéseivel
kapcsolatos bármilyen ügyben csak Ön, vagy a törvényesen meghatalmazott jogi képviselője
járhat el. Senki másnak, még a legközelebbi hozzátartozónak sem adunk ki információt vagy
fizetünk vissza tandíjat.
Amennyiben ügyében nem intézkedünk megnyugtató módon úgy lehetősége van panaszával a
szakmai felügyeleti szervünkhöz fordulni.
SZAKMAI FELÜGYELETI SZERV
KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Bács-Kiskun Megyei
Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály
6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A.
Tel.: +3676795140
KÉPZÉST ENGEDÉLYEZŐ HATÓSÁG
Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkárság
Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság
Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály,
1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45.
Tel: +3618141800
Amennyiben további kérdése merülne fel a képzéssel kapcsolatban elérhetőségeinken
szívesen állunk rendelkezésére.

JELENTKEZÉSHEZ
-

Személyes okmányok (személyigazolvány, lakcímkártya, vezetői engedély, ha van már
valamiből)
1. csoportú orvosi alkalmassági (háziorvostól)
1 db eredeti bizonyítvány
Kezdő részlet
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