
   TANULÓ TÁJÉKOZTATÓ   

(„A1” kat., max. 125 ccm. és max.11 kw/kg-ig motorteljesítményig) 

1. Képzőszerv neve:  AUTÓ-PLUSZ DRIVER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

2. cégforma:   Korlátolt Felelősségű Társaság 

3. Cégbírósági bejegyzés száma: 01-09-709232 

4. Iskolavezető neve:  Fally Gyula 

5. Ügyfélfogadás címe: 1139 Budapest, Petneházy u. 16-18. 

   telefon: 270-2262, 70 3393-999 

    auto-plusz@auto-plusz.hu 

    www.auto-plusz.hu 

     nyitva tartás: hétfő-csütörtök 9:oo – 17:oo 

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00451-2012 

7. A tanfolyamra a jelentkezés az ügyfélszolgálati irodánkban történik, ahol a tanuló, ezen 

tanuló tájékoztatóból egy példányt kap, majd ez alapján szerződést kötünk a jelölt képzéséről. 

8. A jelentkezőnek az egészségügyi alkalmasságát igazolnia kell, az ehhez szükséges 

vizsgálatot a háziorvos végzi, a díja: 7.200.-Ft. 

9. A tanfolyamra való felvétel feltételei: Az előírt életkor (16 év) előtt legfeljebb 6 hónappal 

korábban lehet a tanfolyamot elkezdeni. Aki igazoltan tájékoztatásban részesült az orvosi, 

pályaalkalmassági és közlekedésbiztonsági feltételekről, valamint a vizsgára bocsátás 

feltételeiről. 

 elméleti vizsgára az bocsátható, az előírt életkornál (16 év) előtt legfeljebb 3 

hónappal fiatalabb, az elméleti tanfolyamot elvégezte, vagy az e-learning-es képzést elvégezte 

és erről a képzőszervtől az igazolást megkapta és az első vizsgajelentésig az adott tanfolyam 

megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el,  ill., aki a tanfolyam alól 

mentesült. Aki a jelentkezési lapon nyilatkozik az alapfokú iskolai végzettségének meglétéről, 

valamint hogy megfelel a közlekedésbiztonsági feltételeknek. Aki megfelel az egészségügyi 

és pályaalkalmassági feltételeknek és a vizsgadíjat megfizette 

Az elméleti tanfolyam első napjától számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell 

tenni, amely 2 évig érvényes. Ha a vizsgázó a fent említett két év alatt nem fejezi be az összes 

vizsgáját, akkor minden vizsgája érvényét veszti, újabb vizsgát csak tanfolyam ismétléssel 

tehet.  

gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki megfelel az előírt egészségügyi és 

közlekedésbiztonsági feltételeknek, az előírt életkort (16 év) betöltötte, az elméleti vizsgát 

sikeresen letette és vizsgája érvényes, a meghatározott óraszámokat és menettávolságokat  

igazoltan teljesítette és a vizsgadíjat megfizette. Forgalmi vizsga csak sikeres járműkezelési 

vizsga után tehető. A tanuló az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napján köteles 

igazolni a Vizsgaközpont felé az eredeti bizonyítvánnyal. Ha az igazolás nem történik meg, akkor a 

tanuló nem bocsátható a következő vizsgára és még elektronikus formában sem állítható ki a részére 

vizsgaigazolás. 

A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont az előírt összes vizsgakövetelmény 

teljesítéséről, az utolsó vizsgát követően vizsgaigazolást állít ki és azt, az illetékes közlekedési 

igazgatási hatóság részére küldi meg. A tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges 

egyéb igazolások (pl. elsősegély nyújtási ismeretek megszerzésének igazolása) birtokában 

kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál a vezetői engedély kiállítását, 

A vezetői engedély kiadásának feltétele, hogy a jelentkezőnek sikeres vizsgát kell tennie 

közúti elsősegélynyújtásból. A tanfolyam e-learning formában elérhető, a díja: 10.000.-Ft. 

(vizsgadíj:8.200.-Ft.) 
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10.     A tanfolyam tantárgyai: 

 

Az elméleti oktatás (közlekedési alapismeretek) minimális előírt óraszáma 22 óra, az alábbi 

tantárgyankénti bontásban: 

Közlekedési ismeretek:   14 óra 

Járművezetés elmélete:   4 óra 

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 4 óra  Az elméleti órák 45 percesek. 

A gyakorlati oktatás óraszámai: 

Alapoktatás (a jármű biztonsági ellenőrzése, valamint a jármű technikai kezelésének, a 

manőverezési feladatok elsajátítása):  6 óra 

Főoktatás (a forgalmi feladatok oktatása): 10 óra 

forgalmi vizsga: 1 óra  

összesen:  17 óra  A gyakorlati órák 50 percesek. 

 

11. Választható mkp. típusok: Yamaha XV 535 

 

12. A tanfolyamon való részvétel kötelező. A hiányzásokat pótolni kell, vagy a következő 

tanfolyamo(ko)n, vagy egyéni konzultációval. 

13.A tanfolyam díja:     A vizsgák díja: 

elmélet:  35.ooo.-Ft. (e-learning)     4.6oo.-Ft. 

Gyakorlati órák: 4.ooo.-Ft./óra   járműkezelési:  4.7oo.-Ft. 

17 óra:  68.ooo.-Ft.   forgalmi:  11.ooo.-Ft. 

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

Összesen: 103.ooo.-Ft.      20.3oo.-Ft.- 
 

A pótórák is 4.ooo.-Ft-ba kerülnek! A tandíjat 3 részletben az autósiskola bankszámlaszámára 

kell átutalni (11707024-20436955). 

14. A mozgáskorlátozott, a siket, valamint az olyan tanulót, aki a magyar nyelvet nem 

beszéli, az elméleti foglalkozások részvétele alól – kérésére – az iskolavezető mentesítheti. (A 

felkészítés ebben az esetben külön megállapodás szerint történik.) 

15. Amennyiben a tanuló másik autósiskolánál kívánja folytatni a tanulmányait, a (tanuló 

kérésére) a tanuló áthelyező igazolást megfelelően kitöltve az autósiskola három munkanapon 

belül kiadja. 

16. Elméleti oktatás helyszíne: 1139 Petneházy u. 16-18. 

Gyakorlati tanpálya címe:  XIV: Írottkő park (M3) 

18. Felügyeleti szerv:  Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont 

  XI. Petzvál József u. 39. 371-3030 

      Engedélyező hatóság:  Innovációs és Technológiai Minisztérium 

    1082 Bp., Vajdahunyad u. 45., 06 1 814-1819 

19. A tanulónak joga van: - az ezen tájékoztatóban ismertetett és a mellékelt szerződésben 

rögzítettek szerint az autósiskola által szervezett tanfolyamon részt venni, a feltüntetett 

óraszámokban és díjakért. 

 másik autósiskolánál folytatni a tanulmányait (lásd 15. pont) 

 a teljes képzési szolgáltatásról és a vizsgára bocsátás feltételeiről tájékozódni 

A tanuló kötelességei: - a tájékoztatóban feltüntetett tandíj pontos megfizetése 

 az előírt óraszámok szerint a tanfolyamon való részvétel, valamint az előírt feladatok 

igazolt teljesítése 

 a gyakorlati oktató kellő időben történő értesítése a megbeszélt óráról való késéről, 

hiányzásról 

20. A vizsgadíjat készpénzben, vizsgatárgyanként a vizsgajelentések előtt, az autósiskola 

ügyfélszolgálati irodában kell befizetni. 

21. Nem magyar állampolgároknak, a vezetői engedély kiadásának a feltétele, hogy a 

kérelmezőnek igazolnia kell, hogy a vezetői engedély kiadását megelőző hat hónapban 

Magyarországon tartózkodott. 


