Vállalkozási feltételek és tanulótájékoztató "A" kategóriás járművezető képzési tevékenységről
a 24/2005. (lV. 21.) GKM rendelet valamint a KAV Vizsgaszabályzata alapján összeállítva
Jogsivarázs Autós- és Motoros Iskola - Pjadik Anatol Egyéni Vállalkozó
Képzőszerv megnevezése:
Jogsivarázs Autós- és Motoros Iskola, Pjadik Anatol egyéni vállalkozó
székhelye: 2120 Dunakeszi, Alsótabán 6.
Nyilvántartási száma: 7394668
Engedély száma: KE/ST/82/A/6003/1/2016
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/005493
Cég formája: egyéni vállalkozás
Honlap: www.jogsivarazs.hu
e-mail: info@jogsivarazs.hu
Iskolavezető:
Pjadik Anatol
azonosító száma: 12031
Telefon.: +36-30-851-9669,
e-mail: pjadikanatol@t-online.hu
félfogadás: előre egyeztetett időpontban
Ügyfélfogadó:
Címe: 2120 Dunakeszi, Szent István utca 28.
Telefon: +36-70-247-3354
Ügyfélfogadás ideje:
kedd:
13:30 - 17:30
csütörtök:
13:30 - 17:30 óráig, illetve telefonos egyeztetéssel fentiektől eltérő
időpontban is
Telephely: nincs
A kategóriás jármű követelménye 2019. január 1-jétől: „A” kategóriába tartozó oldalkocsi nélküli kétkerekű motorkerékpár,
legalább 595 cm3 hengerűrtartalommal (amennyiben elektromos motorral van felszerelve, teljesítmény/tömeg aránya legalább 0,25
kW/kg), legalább 180 kg terheletlen tömeggel és legalább 50 kW motorteljesítménnyel.
A képzés célja: az „A” kat. tanfolyamra jelentkezőket olyan járművezetőkké képezni, akik képesek önállóan, biztonságosan,
kulturáltan, a szabályokat betartva, a környezetet kímélve közlekedni, és a megszerzett vezetői engedély birtokában
járművezetőként szerzett tapasztalataikat felhasználva továbbfejlődni.
A képzés feladata, követelményrendszere: A felkészítés keretében mindazon ismeretek, jártasságok és készségek
elsajátításának lehetőségét biztosítani, melyek az előző cél eléréséhez szükségesek, ide értve:
•
a közlekedés zavartalanságának elősegítése érdekében a jogszabályok helyes alkalmazásának az elsajátítását,
•
a közúti közlekedésben rejlő veszélyek felismerését és helyes megítélését,
•
a jármű feletti uralom birtokában a folyamatos és biztonságos közúti közlekedést és az esetlegesen kialakuló
veszélyhelyzetre a megfelelő módon való reagálást,
•
a közlekedési partnerek – különösen a fokozottan veszélyeztettek – biztonságának szem előtt tartását,
•
a jármű külön jogszabályban előírt ellenőrzését, a közlekedésbiztonságot veszélyeztető műszaki hiba felismerését és a
továbbhaladás lehetőségéről való helyes döntést.
Képzésre való felvétel módja, feltételei:
A tanuló személyesen, e-mailben vagy telefonon jelentkezik, majd az iskola ügyfélfogadó helyiségében a tájékoztató átolvasása és
elfogadása után igazolja a képzésre való jelentkezés feltételeinek meglétét, nyilatkozik arról, hogy az elméleti oktatást tanteremben
vagy internetes távoktatás (e-learning) rendszerében kéri-e. Aláírja az iskolával a felnőttképzési szerződést és befizeti az elméleti
képzés díját.
Tanfolyamra történő felvétel feltételei:
a tanuló a 24. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb,
a tanuló legalább alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik. Ennek meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik, és legkésőbb
az első vizsga napján az eredeti iskolai bizonyítvány bemutatásával igazolja a vizsgaközpont részére. Ha a tanuló az alapfokú
iskolai végzettségét nem igazolta, annak teljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható, illetve részére vizsgaigazolás
nem állítható ki. Az igazolás az alábbi módokon történhet meg:
o a, személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel
o b, az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti-, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával
o c, külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem
o
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kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott
„Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban)
d, a külföldi bizonyítványok és oklevelek 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.

iskolával megkötött felnőttképzési szerződés,
szükséges okmányok bemutatása: személyi igazolvány és lakcímkártya, már meglévő vezetői engedély,
nyilatkozik a legmagasabb iskolai végzettségéről.

Pályaalkalmassági vizsgálat:Felvételhez nem szükséges. A gépjármű-vezetési gyakorlatból ötödik sikertelen forgalmi vizsgát
követő vizsga letételéhez a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. folytatja le a rendkívüli pályaalkalmasságvizsgálat eljárást (PÁV).
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Vizsgáztatás: a közúti járművezetők vizsgáztatását a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. (KAV)
szervezi és végzi. A vizsgaközpont ellenőrzi a tanuló vizsgára bocsátásának feltételeit. Aki a vizsgán valamely vizsgatárgyból

nem felelt meg, legkorábban három munkanap eltelte után tehet újabb vizsgát.
Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:
Elméleti vizsgára az a személy bocsátható, aki
a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, és az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított
kevesebb, mint 9 hónap telt el,
a korhatári feltételeknek megfelel (24. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb), és
a vizsgára való jelentkezésig az igazgatási szolgáltatási díjat képzőszerv útján vagy közvetlenül megfizette,
orvosi alkalmasságot (I. csop. orvosi alkalmassági igazolás) igazoló okirat első példányát leadta beiratkozáskor, de legkésőbb
az elméleti vizsgára jelentkezéskor vagy helyette az érvényes vezetői engedélyét bemutatta,
a jelentkezési lap kitöltésre és aláírásra került. A jelentkezési lap a tanuló képzéséhez és vizsgáztatásához szükséges
adatokat tartalmazó nyomtatvány, melyen a tanuló nyilatkozik arról is, hogy jármű vezetésre közlekedésbiztonsági
szempontból nem alkalmatlan.

-

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján közlekedésbiztonsági szempontból jármű vezetésre alkalmatlannak kell tekinteni azt
a személyt,
a) akit a bíróság vagy a szabálysértési hatóság a járművezetéstől jogerősen eltiltott, a határozatban meghatározott ideig,
kivéve a 37. §-ban szabályozott eseteket,
b) akinek kényszergyógykezelését a bíróság elrendelte, annak időtartamára,
c) akinek a vezetési jogosultsága szünetelését a hatóság jogerős és végrehajtható határozatával elrendelte, annak időtartama
alatt,
d) akit a bíróság cselekvőképességet teljesen vagy részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezett,
e) akinek a vezetői engedélyét a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló törvény alapján a közlekedési igazgatási
hatóság ideiglenesen visszavonta, a határozat jogerőre emelkedésétől kezdődően a visszavonást követően elkezdett
utánképzés elvégzését tanúsító igazolásnak az engedély-nyilvántartásba elektronikus úton történő beérkezéséig, de legalább a
vezetői engedély leadása napjától számított hat hónapig,
f) akinek az egészségi alkalmatlanságát a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló miniszteri
rendelet alapján megállapították, az egészségi alkalmasság igazolásáig.

meglévő vezetői engedélyét a vizsgán bemutatja. Érvényes vezetői engedély helyett - a képzés és a vizsgáztatás tekintetében
- egy évig el kell fogadni a feltételként meghatározott kategória megszerzését tanúsító, a közlekedési hatóság vagy a
vizsgaközpont által kiállított, a forgalmi vizsga teljesítéséről szóló vizsgaigazolást. Az egy évet az adott kategóriára vonatkozó
utolsó sikeres vizsga letételének időpontjától kell számítani.
Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor
csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára. A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két
évig érvényes.
Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:
Gyakorlati vizsgára az a személy bocsátható, aki
a tanfolyami felvétel feltételeinek megfelelt,
az elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott.,
a 24. életévét betöltötte,
a kötelező óraszámot (26) levezette és az előírt menettávolságot (390 km) is teljesítette,
a vizsgára való jelentkezésig az igazgatási szolgáltatási díjat képzőszerv útján vagy közvetlenül megfizette,
meglévő vezetői engedélyét a vizsgán bemutatja. Érvényes vezetői engedély helyett - a képzés és a vizsgáztatás tekintetében
- egy évig el kell fogadni a feltételként meghatározott kategória megszerzését tanúsító, a közlekedési hatóság vagy a
vizsgaközpont által kiállított, a forgalmi vizsga teljesítéséről szóló vizsgaigazolást. Az egy évet az adott kategóriára vonatkozó
utolsó sikeres vizsga letételének időpontjától kell számítani.
elméleti vizsga és tanfolyam nélkül is gyakorlati vizsgára bocsátható az, aki automatikusan működtetett tengelykapcsolóval,
illetőleg sebességváltóval felszerelt jármű vezetésére korlátozott vezetői engedélyét hagyományosan működtetett erőátvitelű
jármű vezetésére terjeszti ki. Ebben az esetben a forgalmi vizsgát a vezetési karton hitelesítésétől számított 12 hónapon belül
kell sikeresen teljesíteni.
A tanfolyam tantárgyai, óraszámai:
Az elméleti tanfolyamot az alábbi óraszámokkal tartjuk:
közlekedési alapismeretek:
16 óra
járművezetés elmélete:
4 óra
szerkezeti és üzemeltetési ismeretek:
4 óra
Összesen:
24 óra
Az elméleti képzéseket általában délutánonként tartjuk, 17:30-kor kezdődnek, és 20:50-kor érnek véget, így egy oktatási alkalom
4×45 perc tanórát tartalmaz. Megfelelő számú igény esetén lehetőséget biztosítunk délelőtti vagy hétvégi tanfolyam indítására is.
Az elméleti foglalkozásról hiányozni nem lehet. Az esetlegesen bekövetkezett hiányzás esetén pót foglalkozás beiktatása
szükséges.
E-learning képzés esetén a hozzáférési idő:
180 nap / 75 óra
E-learning képzés esetén a meghatározott oktatási idő akkor tekinthető teljesítettnek, ha az e-learning képzést a tanuló elvégezte
és erről a képző szerv igazolást állított ki.
Az elméleti tantermi képzés helye: 2120 Dunakeszi, Szent István utca 28.
Elméleti vizsgahelyszínek:
o 1112 Budapest, XI.ker. Petzvál József utca 39.
o 1141 Budapest, XIV.ker. Komócsy utca 17-19.
o 2600 Vác, Arató utca 20.
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Gyakorlati oktatás minimális óraszámai:
Alapoktatás:
10 óra
járműkezelés vizsga:
20 perc (melyből 15 perc a feladatok végrehajtására biztosított idő)
fizetés szempontjából 1 órának számít
Főoktatás:
16 óra melyből
- városi vezetés: 11 óra
- országúti vezetés: 5 óra
gyakorlati forgalmi vizsga: 50 perc, melyből a vizsgázónak a közúti forgalomban 40 percig kell járművet vezetnie
(fizetés szempontjából 1 órának számít)
Összesen: 26 óra + 2 vizsgaóra, és legalább 390 km menettávolság megtétele is!
A gyakorlati oktatási órák időtartama 50 perc, mely tartalmazza az óra elemzését is. A vezetési gyakorlat tantárgy alapoktatási
része az elméleti tárgyból tett sikeres vizsga után kezdhető meg. A vezetési gyakorlat tantárgy főoktatási része a kötelezően
teljesítendő alapoktatási órák teljesítését követően kezdhető meg. A vezetési gyakorlat oktatása során egy tanulónak:
- az alapoktatási szakaszban naponta legfeljebb 2 tanóra tartható,
- a főoktatás során naponta legfeljebb 4 tanóra tartható, amelyet legalább két részben, két tanóra oktatás után minimálisan 1 óra
szünet közbeiktatásával kell szervezni.
A vezetési gyakorlat tantárgyat szakoktatói felügyelet mellett lehet gyakorolni. A gyakorlásra a vizsgaközpont által hitelesített, a
tanuló nevére a képző szerv által kiállított vezetési karton jogosít. A gyakorlati oktatást az iskolával megbízási szerződésben álló
szakoktatók végzik, olyan érvényes hatósági engedéllyel és jelzéssel rendelkező járművel, amely megfelel a 24/2005. (lV. 21.)
GKM rendelet 5. mellékletben meghatározott további műszaki feltételeknek. A vezetési gyakorlat tantárgy oktatása akkor

minősül a közúti közlekedés szabályairól szóló rendelet szerinti oktatásnak, ha a vezetési kartont a szakoktató az
előírt szabályok szerint kitöltötte és a tanuló az egyes gyakorlati órák megkezdésekor és befejezésekor - a gyakorlati
foglalkozás kezdete és befejezése pontos idejének feljegyzése mellett - saját kezűleg aláírta. A gyakorlati foglalkozásról
hiányozni nem lehet. A gyakorlati oktatóval megbeszélt helyen és időben történő gyakorlati vezetésnek amennyiben akadályozó
tényezői vannak, a tanuló a vezetés megkezdése előtt 48 órával köteles az oktatóját telefonon értesíteni.
A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM Együttes Rendelet 1. számú függelékének III. részében
meghatározásra kerül a közúti közlekedésben résztvevő „vezető” fogalma. Vezető: az a személy, aki az úton járművet vezet, vagy
állatot hajt (vezet). A segédmotoros kerékpár és a kerékpárt toló személy nem minősül vezetőnek.
A gyakorlati képzéshez szükséges oktató motorkerékpárt, bukósisakot, a bukósisak kialakításától függően szemüveget, a
tanulómellényt és a rádió adó-vevő készüléket az iskola biztosítja. Lehetőség van saját motorkerékpáron történő gyakorlásra és
vizsgára, de a motorkerékpárnak meg kell felelnie a követelményeknek: 2019. január 1-jétől: „A” kategóriába tartozó oldalkocsi nélküli
kétkerekű motorkerékpár, legalább 595 cm3 hengerűrtartalommal (amennyiben elektromos motorral van felszerelve, teljesítmény/tömeg aránya
legalább 0,25 kW/kg), legalább 180 kg terheletlen tömeggel és legalább 50 kW motorteljesítménnyel.

Ilyenkor a motorkerékpár vezetés és vizsga helyszínre történő eljuttatásáról a tanuló köteles gondoskodni! Saját motorkerékpáron
történő gyakorlás és vizsga esetén a műszaki és egyéb meghibásodásból eredő károkért az iskola semmilyen felelősséget nem
vállal.
A kétkerekű járművek vezetőinek oktatása során a tanuló felszerelése:
a) bukósisak,
b) szemüveg (a bukósisak kialakításától függően),
c) protektoros hosszúnadrág (nadrágba vagy nadrágra illeszthető térdprotektorral) és protektoros kabát (kabátba vagy kabátra
illeszthető könyök- és gerincprotektorral) vagy protektoring,
d) protektoros kesztyű,
e) magas szárú, zárt cipő vagy csizma,
f) főoktatás során: elől-hátul „T” betűvel ellátott számozott vagy tanulónként eltérő színű tanulómellény,
g) a főoktatás és a vizsga során a tanuló és az oktató közötti kapcsolatot rádió adó-vevő készülékkel kell biztosítani
Gyakorló pálya címe:
1138 Budapest XIII. ker. Váci út 178. Duna Pláza mögötti parkolóban lévő tan- és vizsgapálya
A képzés díja:
A képzés teljes alapdíja tantermi vagy e-learning képzéssel:

203 300,- Ft

Fenti díj tartalmazza az elméleti képzés és 28 óra (26+2 vizsga óra) gyakorlati vezetés díját, valamint a hatósági díjakat,
vizsgaszervezési díjat.
Nem tartalmazza az esetleges pótórák és pótvizsgák díját, valamint a felkészüléshez szükséges segédeszközök, jegyzetek díját.
A kedvezményeket, valamint a vállalkozási feltételektől eltérő részletfizetést a tanulóval megkötött felnőttképzési szerződés
tartalmazza. Az iskolának – amennyiben jogszabályváltozás, vagy a működési költségek idő közbeni emelkedése indokolja,
jogában áll a tanfolyami díj egyoldalú módosítása, de a változás a teljesített szolgáltatásokat nem érinti. A felnőttképzési
szerződésben rögzített és tanuló által még be nem fizetett gyakorlati oktatás óradíja a szerződéskötést követő 8 hónapig
érvényes. Amennyiben a tanuló a gyakorlati oktatását a szerződéskötést követő 8 hónapon túl kezdi meg, köteles a szolgáltatás
igénybevételekor érvényes iskolai díjszabással megfizetni a gyakorlati órák díját. Amennyiben a tanuló a megkezdett gyakorlati
képzését 6 hónapnál hosszabb időre megszakítja, iskolának jogában áll a gyakorlati oktatás folytatása előtt az óradíj
módosítása az aktuális gyakorlati óradíjra. A közúti elsősegély nyújtó tanfolyam díja tájékoztató jellegű, a tanfolyamon való
részvételkor fizetendő készpénzben, az igénybevételkor érvényes iskolai díjszabás alapján.
Jogszabályváltozás miatti többletköltségeket az Iskola nem vállalja. Szerződésbontás esetén a két fél köteles elszámolni
egymással a felhasznált képzési díj és vizsgadíj tekintetében. Amennyiben a tanuló a jelen szerződést az első forgalmi
vizsgája előtt felmondja, akkor köteles a kapott kedvezményeket az iskolának megfizetni. A tanfolyami díjnak a feltüntetett
határidőkig történő be nem fizetése esetén a Képzőszerv jogosult a további képzést megtagadni. Szerződés felmondásakor a
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teljesített szolgáltatások után befizetett tanfolyami díjat az iskola nem téríti vissza. Az iskola 3 munkanapon belül állítja ki a Képzési
igazolást.
Képzési díjak részletesen:
Elméleti (KRESZ) oktatás díja tantermi vagy
E-learning képzés keretében (180 nap /75 óra hozzáféréssel):
40 000,- Ft
Póthozzárés e-learning képzésnél (30 nap / 10 óra):
5 500,- Ft
Személyes konzultáció e-learning képzés esetén:
4 000,- Ft / óra
Közúti elsősegély-nyújtás tanfolyam díja (ha szükséges):
13 000,- Ft
elsősegély tanfolyamra jelentkezéskor készpénzben fizetendő
Vizsgaszervezési díj:
1 500,- Ft
járműkezelés- és forgalmi vizsgánál is fizetendő
Gyakorlati oktatás alap- és pótóra díja:
5 000,- Ft
Beiratkozáskor az elméleti képzés díja fizetendő készpénzben. A gyakorlati oktatás
óráinak díjait a gyakorlati
oktatás során kell megfizetni. A vizsga- és vizsgaszervezési díjak is készpénzben fizetendők, a járműkezelésés
forgalmi vizsgára bejelentés előtt.
Hatósági díjak:
Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga díja:
4 600,- Ft
Járműkezelés vizsga díja:
4 700,- Ft
Forgalmi vizsga díja:
11 000,- Ft
Vöröskeresztes elsősegély-nyújtó vizsga díja (ha szükséges):
8 200,- Ft
Orvosi alkalmassági vizsgálat díja:
320/2006. (XII. 23.) Korm. Rendelet alapján
Vezetői engedély kiadásának illetéke:
4 000,-Ft
(az első vezetői engedély megszerzése illetékmentes)
A vizsgadíjakat az aktuális vizsgák előtt meg kell fizetni. A tanulót az első elméleti vizsgára a Képzőszerv jelentheti. Aki a vizsgán
valamely vizsgatárgyból nem felelt meg, legkorábban három munkanap eltelte után tehet újabb vizsgát. A pótvizsgák díjai
megegyeznek az alapvizsgák díjaival. Sikertelen elméleti vizsga esetén a kapott számla ellenében az elméleti vizsgát a Tanuló
saját maga is kérheti (vizsgahelytől függően), de gyakorlati vizsgára jelentést csak az iskola intézhet. Díjfizetés szempontjából a
gyakorlati vizsgák ideje is tanórának minősül.
A közúti elsősegélynyújtó vizsgával kapcsolatos információk:
Az első vezetői engedély megszerzésének feltétele – a sikeres forgalmi vizsgán túl- a közúti elsősegélynyújtó vizsga sikeres
teljesítése is. Sikeres vizsga vagy mentesség igazolásának birtokában kezdeményezheti a tanuló az illetékes közlekedési
igazgatási hatóságnál a vezetői engedély kiállítását személyesen vagy automatikus hivatalbóli kiállítással- amennyiben erről
korábban nyilatkozott. A sikeres vizsgára való felkészítéshez iskola igény esetén közúti elsősegélynyújtó konzultációt szervez az
iskola tantermében, melyre személyesen lehet jelentkezni. A konzultáció nem kötelező. Részvétel esetén díja: 13 000,- Ft melyet
jelentkezéskor kell kifizetni.

A Magyar Vöröskereszt az országban egyedüliként, egységes szabályozás szerint végzi az elsősegélynyújtás
vizsgáztatását. A vizsgára személyesen, telefonon vagy online lehet jelentkezni a Magyar Vöröskereszt fővárosi vagy megyei
vizsgaközpontjaiban. A vizsga díja: 8 200,- Ft (a Magyar Vöröskereszt számlájára átutalással vagy az általuk kiadott csekken
fizetendő). A Magyar Vöröskereszt fővárosi, megyei szervezete a sikeres elsősegélynyújtási vizsga teljesítésének vagy a
vizsga alóli mentesülés megállapításának napján igazolást állít ki, és elektronikus úton értesíti a közúti közlekedési
nyilvántartó szervet.
A 31/1992. (XII. 19.) NM rendelet 2. § (1) bekezdés alapján az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését –
végzettségükre tekintettel - :
- az orvostudományi egyetemeken végzett orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek,
- az állatorvostudományi egyetemeken végzett állatorvosok, továbbá
- az egészségtudományi alapképzésekben (főiskolai) képzésekben (diplomás) ápoló, védőnő, dietetikus, gyógytornász,
mentőtiszt, szülésznő, közegészségügyi felügyelő, járványügyi ellenőr, egészségügyi szakoktató, intézetvezető
szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzettek, valamint
- az egészségügyi iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzésben állam által elismert egészségügyi
szakképesítéssel rendelkezők a szakképesítés megszerzését tanúsító okirattal igazolhatják.
Mentesül 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.
A vizsgákról való hiányzás következménye, illetve a vizsgák lemondására vonatkozó szabályok
A vizsgára kiírt időpontban meg nem jelenő, vagy az engedélyezettnél többet késő vizsgázó újabb vizsgadíj befizetése nélkül csak
az esetben tehet újabb vizsgát, ha távolmaradását – legkésőbb a vizsgát megelőző 5. napon a Vizsgaközpontnak személyesen
vagy írásban bejelenti.
Amennyiben a vizsgázó önhibáján kívül elmulasztja a számára előzetesen kiírt vizsgaidőpontot, postai úton, írásban vagy
személyesen igazolási kérelmet terjeszthet elő a Vizsgaközpont felé. A kérelemben elő kell adni azon körülményeket, amelyek az
önhiba hiányát valószínűsítik, továbbá csatolni kell a kérelemben előadottak alátámasztásául szolgáló bizonyítékokat, így például
orvosi igazolást vagy keresőképtelen állományba vételről szóló igazolást. Az előbbiek hiányában a kérelem elkésettnek minősül, az
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utóbb nem pótolható, így a vizsgázót pótvizsgadíj megfizetése alól mentesíteni nem lehet. Az igazolási kérelmet az elmulasztott
vizsga napjától vagy amennyiben a kérelem benyújtása akadályba ütközik, az akadály megszűnésétől számított 8 naptári napon
belül lehet előterjeszteni. A határidő jogvesztő. A határidő elmulasztása miatt méltányossági kérelemnek nincs helye.
Az elmulasztott vizsga díja nem igényelhető vissza. Az igazolási kérelem és annak melléklete abban az esetben alkalmas a
kérelem pozitív elbírálására, amennyiben az határidőn belül feladásra került, valamint alkalmas az önhiba hiányának hitelt érdemlő
alátámasztására.
Az igazolási kérelmet a Vizsgaközpont azon szervezeti egységénél kell benyújtani, amely szervezeti egység előtt a mulasztás
történt. Az igazolási kérelem elbírálása tárgyában a Vizsgaközpont azon szervezeti egysége jár el, amely a kérelemmel igazolni
kívánt vizsgaesemény kiírásáért felelős. A kérelem pozitív elbírálás esetén a vizsgázó újbóli vizsgadíjfizetés nélkül, díjmentesen
tehet pótvizsgát egy jövőbeli időpontban ugyanazon vizsgatárgyakból, amelyekből a mulasztás napján vizsgázott volna. Pozitívan
elbírált igazolási kérelemmel sem lehet a képesítés megszerzésére rendelkezésre álló időtartamot túllépni, továbbá a
jogszabályban meghatározott tanfolyam érvényességi idő sem hosszabbodik meg. A pozitívan elbírált igazolási kérelem alapján
kiírt díjmentes pótvizsga elmulasztása esetén újabb igazolási kérelemnek helye nincs.
A vizsgaigazolás és vezetői engedély kiadásával kapcsolatos információk
2018. Február hónaptól vizsgaigazolás átvétele nem szükséges. A sikeres forgalmi vizsgáról a vizsgaközpont vizsgaigazolást állít
ki, amelyet a sikeres vizsgát követően haladéktalanul, de legkésőbb a vizsgát követő munkanapon elektronikus úton továbbít a
közúti közlekedési nyilvántartó szerv részére. A vizsgaigazoláson szöveges bejegyzés alkalmazásával tüntetik fel azt a körülményt,
ha a vizsgázó a vizsgát automata sebességváltóval rendelkező járművön tette le.
A járművezetésre jogosító okmányok kiállítása iránti eljárás a vezetői engedély automatikus kiállítása esetén hivatalból,
minden más esetben kérelemre indul. A vezetői engedély automatikus kiállítása során a felvételezésétől számított három évnél
nem régebbi arcképmás és aláírás használható fel. Amennyiben csak ennél régebbi aláírás és arcképmás felvétel áll
rendelkezésre, úgy az ügyfélnek videotechnológiával történt személyazonosítást követően elektronikus úton vagy a
kormányablakban személyesen van lehetősége új egységes arcképmás- és aláírás-felvételezést kezdeményezni. a vezetői
engedély iránti kérelem benyújtásakor a közlekedési igazgatási hatóság a nyilvántartásba elektronikus úton érkezett adatok alapján
ellenőrzi, hogy a járművezető a jogszabályban előírt egészségi alkalmassági előírásoknak megfelel-e, valamint a vezetői engedély
első alkalommal történő kiadása esetén azt is, hogy az elsősegélynyújtási ismereteket megszerezte-e, vagy az alól mentesült-e. A
vezetői engedély automatikus kiállítása esetén a Nyilvántartó elektronikusan, az engedély-nyilvántartást támogató informatikai
szakrendszer segítségével végzi el az ügyfél azonosítását és a vezetői engedély kiadásához szükséges valamennyi feltétel
teljesülésének ellenőrzését.
A vezetői engedély iránti kérelmet a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, a kormányablak (a
továbbiakban: közlekedési igazgatási hatóság, eljáró szerv), valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatala bírálják el, az elektronikusan megküldött vizsgaigazolás, személyes iratok és a Vöröskeresztes igazolás, illetve a
kérelmező egészségügyi alkalmasságát megállapító orvosi vélemény bemutatásával. Ha már van vezetői engedélye,
kategóriabővítésre vigye magával azt. Külföldieknél feltétel az érvényes tartózkodási engedély (legalább 6 hónap), vagy állandó
bejelentett magyarországi lakcím. Az állandó bejelentett magyarországi lakcím megléte magyar állampolgár esetében is feltétel. A
gépjárművezetői engedély kiadása első alkalommal illetékmentes.
A tanuló áthelyezésének módja és követelményei:
Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja tovább folytatni a tanulmányait, Képzési igazolást kell kérnie az iskolavezetőtől.
Az iskolavezető az igazolást 3 példányban állítja ki – 1 példányt irattároz, 2 példányt a tanulónak átad, 3 munkanapon belül. Ezen
igazolásra kerül az áthelyezés kiadásának napjáig lehallgatott és az oktatótól bekért vezetési karton alapján levezetett órák pontos
száma. A tanuló-áthelyező nyomtatvány kiadásakor a felek elszámolnak a befizetésekkel és teljesítésekkel, kapott
kedvezményekkel.
Amennyiben a tanuló másik képzőszervnél megkezdett képzését áthelyezéssel a „Jogsivarázs” Autós- és Motoros Iskolánál kívánja
folytatni, úgy a korábbi iskola által kitöltött Képzési Igazolás 2 példányának leadásával az ügyfélfogadóban kezdeményezheti az
áthelyezési eljárást. Ebben az esetben iskolánk átjelentkezéskor egyszeri 25 000,- Ft adminisztrációs díjat számol fel.
Jogok és kötelezettségek
Iskola kötelezettséget vállal arra, hogy a vállalkozási feltételekben megjelölt kategóriában képzési szolgáltatást nyújt a tanuló
részére, tanuló pedig kötelezettséget vállal arra, hogy a képzési szolgáltatást igénybe veszi, és ezért a vállalkozási feltételekben
meghatározott képzési díjat fizet iskola részére. A Képzőszerv kijelenti, hogy a képzési szolgáltatás ideje alatt a 24/2005. (IV. 21.)
GKM rendeletben meghatározott teljes képzési szolgáltatás feltételeit folyamatosan biztosítja, és kötelezi magát, hogy a képzési
szolgáltatást a tőle elvárható legmagasabb színvonalon teljesíti, és a tanulót a vizsgákra legjobb tudása szerint felkészíti. Iskola
kijelenti továbbá, hogy a megjelölt kategóriára képzési engedéllyel rendelkezik.
A tanuló köteles a képzés teljes költségét megfizetni.
Tanuló tudomásul veszi, hogy a tantermi elméleti foglalkozások látogatása kötelező. Az elméleti foglalkozások kötelező
óraszámainak 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. A tanulónak a tanfolyam
kezdetétől (az első előadás dátumától- e-learning képzés esetén a tananyag elindításától) számítva kilenc hónapon belül
elméleti vizsgát kell tennie és legfeljebb 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tennie. Ezen határidőn túl a tanuló
elméleti vizsgára kizárólag a tanfolyam megismétlését követően jelenthető.
A sikeres közlekedési alapismeretek (KRESZ) vizsga két évig érvényes. Sikeretlen elméleti vizsga esetén a vizsgát meg kell
ismételni. A sikeres elméleti vizsgától számított 2 éven belül a forgalmi vizsgát is sikeresen teljesítenie kell a tanulónak. Ha a
vizsgázó valamelyik vizsgáját nem teljesíti a megadott időn belül, úgy az összes vizsgája érvényét veszti.
A vizsgákon a tanulónak a személyazonosságát igazolnia kell. Arcképet nem tartalmazó, vagy lejárt érvényességű igazolvány a
személyazonosság igazolására nem használható. Amennyiben a tanuló már rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel vagy
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vizsgaigazolással, a vizsgák alkalmával azt minden esetben köteles bemutatni a vizsgabiztosnak, ennek hiányában a
vizsga nem tartható meg. Magyarországtól eltérő országok magyarországi külképviseleteinek (nagykövetség, konzuli hivatalok)
tisztviselői személyazonosságuk igazolására a fentiektől eltérő okmányokat is benyújthatnak, amennyiben azt a külképviselet
állította ki, valamint az arcképet és azonosító adatokat is tartalmaz.
Nem tartható meg a vizsga, illetve nem folytatható, ha a vizsgáztatás feltételei nem biztosítottak és emiatt a vizsgázó teljesítménye
objektív módon nem értékelhető. Ebben az esetben, vagy a vizsgáztatás szabályainak megsértése esetén a vizsgabiztos köteles a
vizsgát felfüggeszteni. A vizsgabiztos felfüggeszti azon vizsgázó vizsgáját, aki személyazonossága vagy személyi adatai
tekintetében a vizsgabiztost megtévesztette vagy azt megkísérelte, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek nem felel
meg. A vizsgabiztost döntésének meghozatalában előny adásával, ígéretével, fenyegetéssel befolyásolni törekedett, vagy az
objektív értékelést ellehetetleníti és a vizsga eredményét befolyásoló, illetve meg nem engedett segédeszközt (pl. mobiltelefon, kép
vagy hangrögzítő eszköz) használ. Az érintett vizsgázót a vizsgától legfeljebb hat hónapi időtartamra eltilthatja. A vizsgabiztos a
vizsgát felfüggesztheti és a vizsgázót a közlekedési hatóság a vizsgától legfeljebb három hónapi időtartamra eltilthatja, ha a
vizsgázó a vizsga rendjét megzavarta.
A gyakorlati vezetés időpontja az oktató és a tanuló közös megállapodásával jön létre. Lemondani, vagy megváltoztatni csak az
oktatónál, a vezetés megkezdése előtt legkésőbb 48 órával lehet. Amennyiben a tanuló a 48 órás kötelezettségének nem tesz
eleget, az iskola a tanórákat hiányzásnak tekinti. Hiányzás esetén a tanuló köteles az óradíjat megfizetni. A vezetési gyakorlat
tantárgy oktatása akkor minősül a közúti közlekedés szabályairól szóló rendelet szerinti oktatásnak, ha a vezetési kartont a
szakoktató kitöltötte és a tanuló az egyes gyakorlati órák megkezdésekor és befejezésekor – a gyakorlati foglalkozás kezdete és
befejezése pontos idejének feljegyzése mellett – saját kezűleg aláírta. Az előre megbeszélt helyen, és időben mind az oktató, mind
a tanuló köteles egyaránt 20 percet várakozni az esetleges előre nem látható késések miatt. A tanuló kötelessége a megbeszélt
foglalkozásokon a képzés igénybe vételéhez megfelelő állapotban megjelenni, valamint a személyazonosító okmányait magánál
tartani. Ezek hiányában az oktató köteles a képzést megtagadni, az ebből eredő károk a tanulót terhelik.
Amennyiben az orvos vizsgálata során korlátozást ír elő (pl. szemüveg vagy kontaktlencse), a tanuló köteles mind a vezetés, mind
a vizsgák során tartalék szemüveget, vagy kontaktlencsét magával hordani. Amennyiben szemüveg vagy kontaktlencse hiány miatt
a vizsga nem tartható meg, az anyagi felelősség a tanulót terheli.
Az oktatójárművet az iskola biztosítja a tanuló számára. A tanuló a képzés során oktatót cserélhet az iskolavezetővel egyeztetve. A
gyakorlati képzéshez az alábbi motorokat biztosítjuk:

A kategóriához: Kawasaki ER-650 A
A1 kategóriához: Honda CG 125, Yamaha Majesty (automata)
A2 kategóriához: Kawasaki ER-650 A ER-6N átalakítva
AM kategóriához: Simson Beach Racer
Iskola csak képzési szolgáltatást teljesít. Így nem vállal felelősséget a vizsgaeseményekkel, vizsgaeredményekkel, a vezetői
engedély kiadásával, valamint a vizsgadíjakkal, vizsgaszervezési díj változással, jogszabály változásokkal kapcsolatban. A tanuló
joga, hogy az általa befizetett összegért megfelelő szolgáltatást kapjon mind az elméleti mind a gyakorlati felkészítés során. Iskola
vállalja, hogy a forgalmi vizsga feltételéül meghatározott vezetési órákat a jogszabályban előírt határidőn belül biztosítja. Tanuló
jogosult panasszal élni, panaszát az iskolavezetővel megbeszélni, szükség esetén képzését más oktatónál folytatni. Tanulónak
jogában áll az iskolával megkötött felnőttképzési szerződést bármikor felmondani, és megkezdett képzését másik képzőszervnél
folytatni. A tanuló kötelessége a megbeszélt és egyeztetett foglalkozásokon a képzés igénybe vételéhez megfelelő állapotban
megjelenni, valamint a személyazonosító okmányait magánál tartani. Ezek hiányában az iskola oktatója köteles a képzést
megtagadni, az ebből eredő károk a tanulót terhelik.
Tanuló tudomásul veszi, hogy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott adatait Iskola a képzéssel kapcsolatos feladatainak
ellátása céljából kezeli. Iskola tevékenysége a 2013. évi LXXVII. felnőttképzési törvény alapján bejelentéshez kötött felnőttképzési
tevékenység, így Iskola az adatok kezelésénél a GDPR és a felnőttképzési tv. 15. §, 21.§, Vhr. 25/A. § szabályai szerint jár el,
tanuló adatait ennek megfelelően kezeli. Iskola a felnőttképzési törvény 15. §, meghatározottak szerint a felnőttképzési
államigazgatási szerv felé adatszolgáltatásra kötelezett. A felnőttképzési államigazgatási szerv az adatszolgáltatás keretében
továbbított adatokról, ellenőrzés és a pályakövetési rendszer működtetése céljából - elektronikus nyilvántartást vezet, és a
nyilvántartás adatait azok keletkezésétől számított ötvenedik év utolsó napjáig kezeli. Az adatok statisztikai célra felhasználhatók
és statisztikai célú felhasználásra - személyazonosításra alkalmatlan módon - átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal
részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók. A tanuló hozzájárul
ahhoz, hogy az iskola a képzési szolgáltatása teljesítése körében, a rendeletben meghatározottak alapján, a jelentkezési lapon és
annak mellékleteiben közölt, valamint tanulmányai során keletkezett személyes és különleges adatait a vizsgára jelentés
időpontjáig kezelje. Ezt követően az iskola az adatokat a jogszabályban előírt időtartamig megőrizze, letelte után megsemmisítse.
A képzési engedélyt kiadó és felügyeletet ellátó hatóság megnevezése, elérhetősége:
Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedési Hatósága, Képzési és Vizsgáztatási Főosztály
1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45. tel.:06- 1/814-1818
Vizsgáztatást és ellenőrzést végző hatóság neve, elérhetősége:
Innovációs és Technológiai Minisztérium, KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.
Székhely: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.
Levelezési cím: 1438 Budapest, Pf. 477.
Dunakeszi, 2021. 03. 01.
Pjadik Anatol
iskolavezető
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