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GYORSJOGSI AUTÓSISKOLA VÁLLALÁSI FELTÉTELEK - CEGLÉD
Autó jogosítvány „B” kategória
A tanfolyamra jelentkezés feltételei
 betöltött 16 év 6 hónap
 kitöltött Tanulmányi szerződés
Beiratkozni személyesen az autósiskola irodájában lehet.

Az elméleti tanfolyam lehetőségei
1. Akkreditált e-learning (online) kresz tanfolyam (hozzáférés max. 90 nap vagy 60 óra)
Hiányzás pótlásának módja: tananyag használati idő meghosszabbítás program által megszabott díj ellenében.
2. Tantermi kresz tanfolyam (28 óra, 1 óra = 45 perc).
Hiányzás pótlásának módja: pótfoglalkozás. Elméleti oktatás címe: 2007 Cegléd, Pesti út 24.
Az elméleti tanfolyam tantárgyai:

Közlekedési szabályismeretek (KRESZ)
Járművezetés elmélete
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

16 óra
8 óra
4 óra

A beiratkozástól számított 9 hónapon belül kresz vizsgán kell részt venni, ill. a beiratkozástól számított 12 hónapon belül
sikeres kresz vizsgát kell tenni, különben jogszabály szerint a teljes tanfolyamot meg kell ismételni és díját újra befizetni!

„B” kategóriás jogosítvány tan- és vizsgadíjak
Elméleti tanfolyam (online / 28 ó tantermi képzés)
Akció esetén*
Gyakorlat (29+1 vizsgaóra, min. 580 km)
Gyakorlati óradíj (1 óra = 50 perc)
Közlekedési alapismeretek (KRESZ) számítógépes
vizsga
Forgalmi vizsga
Teljes ár
Akció esetén*

25.000 Ft
20.000 Ft
120.000 Ft
4.000 Ft
4.600 Ft
11.000 Ft
160.000 Ft
155.600 Ft

*Akciós időszakokról honlapunk ad tájékoztatást.
Automata váltóval felszerelt autón a gyakorlati óradíj (pótóra díj is) 3.000 Ft.
Alap- és pótóra díja, ill. alap-és pótvizsga díja azonos, autósiskolában fizetendő. Befizetett tan- és vizsgadíjak számlái az
autósiskola irodájában vehetők át. Tan- és vizsgadíjak befizetésének módja: készpénz, részletfizetéssel is.

Elméleti (kresz) vizsgára jelentkezés feltételei





betöltött 16 év 9 hónap, ill. az előírt elméleti tanfolyam elvégzése
1-es csoportú orvosi alkalmassági igazolás (kb. 7.300 Ft) – ha a tanulónak még nincs jogosítványa
ha a tanulónak van már jogosítványa, annak másolata
kitöltött jelentkezési lap és nyilatkozat az alapfokú iskolai végzettségről

Az első sikeres elméleti vizsga után 2 éven belül valamennyi tárgyból sikeres vizsgát kell tenni, ellenkező esetben a teljes
tanfolyam és befizetett díjak elvesznek (jogszabály alapján)!

Gyakorlati oktatás és vizsga
Oktatási és vizsgahelyszínek: 2700 Cegléd, Dohány u. 31.
Választható oktatóautók: Renault Megane, Volkswagen Golf
B kategóriánál a kötelezően előírt óraszám 29+1 vizsgaóra, ill. 580 km megtétele.

Forgalmi vizsgára bocsátás feltételei

Forgalmi vizsgára bocsátható az a tanuló, aki a 17. életévét betöltötte, a kötelezően előírt gyakorlati órákat, illetve km-t
levezette, továbbá a tan- és vizsgadíjakat az autósiskolának befizette.
2 éven belüli 5 sikertelen forgalmi vizsga esetén PAV vizsgálaton kell részt venni.

Elsősegély tanfolyam és vizsga
Elsősegély tanfolyam akkor szükséges, ha a tanulónak még nincs semmilyen jogosítványa vagy meglévő vezetői engedélye
1984 előtti. A tanfolyam nem kötelező.
Az elsősegély vizsga (6.850 Ft) alól felmentés adható, erről honlapunk nyújt tájékoztatást. A vizsga megléte csak a
vizsgaigazolás kiváltásának feltétele. Elsősegély vizsgát tenni a Magyar Vöröskeresztnél lehet, a tanfolyam és vizsga
részleteiről a tanuló a képzés alatt kap tájékoztatást.

Vizsgaigazolás és jogosítvány kiváltása
A vizsgaigazolás a sikeres forgalmi vizsga utáni 3. munkanaptól személyesen (vagy a Felügyelőség hivatalos
meghatalmazásával) vehető át személyi igazolvány, alapfokú iskolai végzettséget igazoló eredeti bizonyítvány, az elsősegély
kártya és/vagy meglévő jogosítvány felmutatásával a Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége illetékes kirendeltségén. A
vezetői engedély Magyarország bármely okmányirodájában ezen igazolás, személyi okmányok, orvosi alkalmassági igazolás
vagy meglévő jogosítvány, ill. elsősegély kártya bemutatásával készíttethető (4.000 Ft, vagy első jogosítvány esetén ingyenes).
Az alapfokú iskolai végzettségről szóló eredeti bizonyítványt vagy a végzettséget igazoló hiteles okiratot (max. 3 hónapos
iskolalátogatási igazolást) legkésőbb a vizsgaigazolás kiváltásánál a Közlekedési Felügyelőségnek be kell mutatni, ennek
hiányában a tanuló nem kapja meg a vizsgaigazolást!
Az okmányiroda a vezetői engedély kiállítását csak magyar lakcímkártya vagy min. fél éves tartózkodási engedély
bemutatása után kezdeményezi!

Tanuló jogai, kötelezettségei, tanulóáthelyezés
A tanulónak a tanfolyam során bármikor joga van oktatót cserélni, ill. autósiskolát váltani. A tanuló esetleges
problémájával/megváltozott körülményeivel kapcsolatban első körben az oktatóval és az iskolavezetővel egyeztessen.
A tanuló kötelezettsége a gyakorlati oktatás, ill. vizsgák tekintetében az oktatói utasítások betartása, ill. hogy a jogszabályok
előírásai alapján a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban legyen (pl. alkohol-, drogfogyasztás). Ha a biztonságos
vezetésre alkalmatlan állapotban jelenik meg, a gyakorlat nem tartható meg és az összes aznapi gyakorlati órát az oktató
felszámolja.
Iskolaváltás esetén az igénylőlap központi irodánkban történő leadásától számítva a „Képzési igazolás” nyomtatványt lehetőleg
azonnal, de legkésőbb 3 munkanapon belül autósiskolánk kiadja a tanulónak.
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