
 
Vállalkozási feltételek 

 

Tájékoztató adatok: 

1.  A képzőszerv adatai:    Csabiga Autósiskola 

                                                              9024 Győr, Zrínyi M. u. 21. 

                                                              Tel.: 0670/316-1817 

                                                              infocsabiga@gmail.com 

2. Cégforma:      egyéni vállalkozás 

3. Vállalkozói  igazolvány száma:       ES-571912 

4. Iskolavezető neve:     Kránitz Csaba 

    Címe:                                       9171 Győrújfalu, Ady Endre u.50 

    Iskolavezetői ig. száma:    NDI-05087/2008 

5. Ügyfélfogadás helye, ideje:  9023 Győr Zrínyi u. 21.                                                  
H-Cs  08 órától – 16 óráig   

                                                              Péntek 08-13 óráig 

6. Telephely:      9023 Győr Zrínyi u. 21.  

    Telefon:        0670/316-1817 iskolavezető 

                                                                0670/208-5952 iroda 

 

7. Tanfolyamra történő felvétel módja, feltételei 

-  Ki kell töltenie a Jelentkezési lap nyomtatványt. 

-  Adategyeztetés céljából az alábbi okmányokat hozza magával: 



• személyi igazolvány 

• vezetői engedélyt /ha van/ 

   - Kategóriánkénti életkor betöltése vagy annál max. 6  
       hónapnál fiatalabb.  

        -  Legalább általános iskolai végzettségről bizonyítvány bemutatása 
   - Magyar Köztársaság területén állandó lakhely, vagy külföldi        

állampolgárok esetében tartózkodási engedély, amely érvényessége a 
6 hónapot meghaladja 

    - Közlekedésbiztonsági alkalmasság a 326/2011 korm. rendelet 
alapján 

   - Vállalkozási feltételek tudomásul vétele.  
 

8. Előírt alkalmassági vizsgálatok 
 
- AM (segédmotoros-kerékpár)          nincs 
- A1, A2, A, B                       1. csoportú orvosi alkalmasság 
 
 

Szerezhető járművezetői kategóriák 

(Vezetési jogosultság) 

 

Kategória Kat. jel 
Alsó korhatár 
(betöltött év) 

Műszaki 
paraméterek 

Segédmotoros-kerékpár AM 14 év  
Motorkerékpár:    
- A1  kategória 

A1 16 év 
max. 125 cm3, 
de legfeljebb 11 
kW-ig 

- A2 kategória 
A2 18 év 

max. 35 kW és 
max. 0,2 kW/kg 
arány 

- A   kategória 
A 24 év 

teljesítmény 
korlát nélkül 

- B   kategória B 17 év  
 



9. Tanfolyamra történő felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei 

 

 

 

Életkori feltételek 
 

Kategória 

Gépjármű 
teljesítmény 

határok Betöltött életkor 
(legkorábbi) 

Jártassági 
feltételek 

  Tanfolyam 
megkezdése 

Vizsga 
időpontja 

 

AM=segédmotoros-
kerékpár  

Minden olyan 
motorkerékpár, 
amely 
segédmotoros-
kerékpárnak van 
vizsgáztatva 

13 év 6 hó Elmélet:  
13 év 9 hó 
 
Gyakorlat: 
14. év 

 

A1=motorkerékpár 
alkategória 
Nemzetközi 
kategória 

125 cm3-ig, de 
legfeljebb 11  
kW-ig érvényes 

15 év 6 hó Elmélet: 
15 év 9 hó 
 
Gyakorlat: 
16. év 
 

 

A2 = motorkerékpár 
 
Nemzetközi 
kategória 

Legfeljebb 35 kW 
teljesítményű és 0,2 
kW/kg 
teljesítmény/saját 
tömeg arányt meg 
nem haladó mkp-ra 
érvényes 

17 év 6 hó Elmélet: 
17 év 9 hó 
 
Gyakorlat: 
18. év 
 

 

A (teljesítmény 
korlátozás nélkül) 
 
Nemzetközi 
kategória 

Minden 
motorkerékpár, a 35 
kW teljesítményt 
meghaladó is! 

23 év 6 hó Elmélet: 
20 év 9 hó 
 
Gyakorlat: 
24. év 
 

Min. 2 éves  A2 
kategóriájú 
gépjárművezetői 
engedéllyel 20 
éves kortól. 

B=személygépkocsi   16 év 6 hó Elmélet: 
16 év 9 hó 
 
Gyakorlat: 
17. év 

A 18. év betöltése 
előtt csak 
Magyarország 
területén vezethet 
személygépkocsit
! 



 

Vizsgára bocsátás feltételei: 

a.,  Beiskolázási feltételek hiánytalan meglétén kívül: 

- Elméleti vizsgára: az elméleti tanfolyam hiányzás nélküli elvégzése. 

  (kivéve e-learning) 

- Gyakorlati vizsgára: az összes elméleti vizsgatárgyból sikeres vizsga, 
valamint az előírt kötelező óraszám, és előírt km levezetése a vizsgáig. 

 

b.,  A jelentkezési lap mellékleteként csatolandó: 

- orvosi alkalmasság  

- vezetői engedély fénymásolata, ha van 

- vizsgadíj befizetését igazoló számla 

- AM, A1, A2, kategóriáknál 18 életév alatt szülői nyilatkozat 
(képzőszerv biztosítja) 

- elméleti vizsgát tehet, ha a 9. pontban meghatározott életkort 
betöltötte, vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb 

- gyakorlati vizsgát tehet, ha a 9. pontban maghatározott életkort 
betöltötte. 

Vezetési engedély kiadásának feltétele: teljesített forgalmi vizsga és 
sikeres közúti elsősegélynyújtó vizsga, melyet a Magyar Vöröskereszt 
Megyei Szervezetének bevonásával hajtunk végre. 

Tanfolyam díja:  10000 Ft 
Vizsgadíj:   6850 Ft 

 

 

 



 

10. A tanuló által igényelt közúti járművezetői tanfolyam 
tantárgyai, a képző szerv által tartott óraszámok, az elméleti 

tanórák időtartama 
 

Elméleti kötelező óraszámok 

Kategória:   AM  A1  A2  A  B  

Óra:     16  22  22  22  28 

Az elméleti tantárgyak hallgatása kötelező. 

- Az elméleti órák időtartama:    45 perc 
- A gyakorlati (vezetési) órák időtartama:  50 perc 

Kötelező vezetési órák száma: 

Kategória         AM         A1         A2          A              B 

Járműkezelés, rutin:   4  6  6  10  9 

Városi vezetés:  6  8  8  11  14 

Országúti vezetés:  0  2  2  5  4 

Éjszakai vezetés: 0  0  0  0  2 

Vizsga:   1  1  1  1   1 

Összes képzési óra: 11  17  17  27  30 
 

11. Járműhasználat, választható típusok 
Gyakorlati oktatásra csak olyan személy osztható be, aki az adott 
kategóriából valamennyi elméleti vizsgáját sikeresen befejezte. 

Választható járműtípusok: 

• AM:  Honda Dio; Yamaha Jog   

• A1:  Yamaha-125   

• A2:  Aprilia Pegaso 650 

• A:  Kawasaki ER-5,  Suzuki SV-650,  



• B:  Toyota Corolla D4D, Suzuki Swift, VW Golf, Opel  
  Astra, Opel Corsa, Citroen C3, Honda Jazz, Toyota 
                  Auris, VW golf Plus,                     

• Az iskola biztosítja a hallgató részére a rendelkezésre álló gépkocsitípusok, 
ill. az oktató személyének megválasztását is. A gyakorlati oktató köteles - a 
lehetőségeken belül- figyelembe venni a hallgató oktatási napra, órára 
vonatkozó kívánságát. 

• A hallgató köteles a gyakorlati óráról való esetleges hiányzást időben, de 
legkésőbb 24 órával előbb az oktató részére bejelenteni. A megfelelően előre 
bejelentett, hiányzás miatt mulasztott gyakorlati órát az iskolai, ill. a 
gyakorlati oktató köteles egy más időpontban térítésmentesen megtartani. 
Abban az esetben, ha a hallgató a bejelentést elmulasztotta, úgy az óra 

pótlása különdíj ellenében történhet.  
12. A hiányzás pótlásának módja 

Hiányzás esetén a kieső órát kötelezően pótolni kell, melyre 
konzultációs lehetőséget biztosítunk. 

13. A tandíj befizetésének módja 
 

Képzési alapdíjak  (Ft) : 

Kategória       AM        A1       A2  A  B  

Elmélet:             28000         42000        42000        42000        42000 

Gyakorlat :        27500         51000        59500         99900      126000  
Összesen:          55500         93000       101500      141900      168000 

Áraink 2018.01.01-től érvényesek. Változtatás jogát fent tartjuk. 

Az iskola a hallgatók első vizsgájáig folyamatosan ütemezett vezetési 
órák mellett, 3 hónapos időtartamig a kötelezően előírt óraszámot, 
valamint az első forgalmi vizsga előtti pótórákat a hallgatóval kötött 
Képzési Szerződésben foglalt díjtételekkel oktatja. 

Az iskola az első sikertelen forgalmi vizsgát követő pótórákra a 
pótórás oktatás időszakában érvényes óradíj 500Ft-val emelt 
óradíjértékét számítja fel a hallgatónak. 

Tandíjfizetés készpénzben, egy összegben, vagy az oktatás üteme 
szerinti részletekben történik, számla kiadása ellenében. 



 

14. Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítések 
feltételei 

 
- Mentesíthető az elméleti foglalkozások alól a mozgáskorlátozott és 

siket tanuló. 
- Egyéb mentességek: a 24/2005 GKM rendeletben tételesen felsorolt 

szakképesítések esetén. 
 

15. A tanuló áthelyezése és a teljesített oktatásról szóló igazolás 
kiadásának módja, a tanuló áthelyezésének következményei 

 

Ha a hallgató úgy dönt, hogy a tanfolyam végzése közben képzőszervet 
változtat, igényét be kell jelentenie az iskolánál. 

Az iskolavezető az áthelyezési kérelmet 5 napon belül kell, hogy 
hitelesítse kézjegyével. 

 

16. Oktatási helyszínek 

Képzés helyszíne:   9024, Győr Zrínyi M. u. 21.  

Forgalmi oktatás helye:  Győr város területén és környékén 

Járműkezelési gyakorlatok:  Győr, Bécsi u. (rutinpálya) 

 

17. A képzőszervnél szakoktató képzés nem folyik 
 

18. A képzés felügyelete 

Ha az iskola a felmerült problémát nem tudja a hallgató számára 
elfogadhatóan megoldani és a hallgató ezért az iskola ellen panasszal 
kíván élni, úgy a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 
Közlekedési Felügyelőség (9023 Győr, Tatai út 3.), mint felügyeleti 
szervhez fordulhat panasza orvoslása céljából. 



 

19. Vizsgázó jogai és kötelességei 
 

• joga, hogy teljes körű korrekt írásos tájékoztatást kapjon a képzési 
szolgáltatásról, valamint írásos szerződést kössön a képző szervvel, 

• joga, hogy a törvényes képviselője útján a képzési szolgáltatás 
ügyintézése miatt eljárjon, 

• joga, hogy a szerződést felbontsa, 
• joga, hogy a szerződésben meghatározott és befizetett szolgáltatási díj 

ellenértékét tanórákban hiánytalanul megkapja, hogy a teljesített 
szolgáltatási díjjal arányos ellenszolgáltatást kapjon, 

• joga, hogy szakoktatót és járművet válasszon a gyakorlati oktatáshoz, 
• joga, hogy a gyakorlati képzés során szakoktatót cseréljen, 
• joga, hogy szolgáltatási díj ellenében pótórákat vegyen, 
• joga, hogy a képző szervtől hivatalos igazolást kapjon tanulmányi 

adatairól, ha a tanulmányi szerződést felbontja. (Ptk. 198. §  1  A 
szerződésből kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésére és 
jogosultság a szolgáltatás követeléseire.), 

• joga, hogy a jogszabályi előírások keretei között a képzési szolgáltatás 
igénybe vételét szüneteltesse, 

• joga, hogy a képző szerv iskolavezetőjénél, a képzést felügyelő megyei 
(fővárosi) közlekedési felügyelőségnél észrevételt, panaszt tegyen a képző 
szervre vagy annak szakoktatójára, alkalmazottjára, 

• joga, hogy az igénybe nem vett szolgáltatás díját visszakapja, 
• joga, hogy a befizetett szolgáltatási díjról nyugtát, számlát kapjon 

 

20. Vizsgadíjak (Ft) 
Kategória          AM               A1  AK              A            B 

KRESZ:                  4600 Ft       4600 Ft         4600 Ft       4600 Ft     4600 Ft 

Járműkezelés:         3600 Ft       4700 Ft         4700 Ft        4700 Ft         0 

Forgalom:       3600 Ft       11000 Ft      11000 Ft      11000 Ft   11000 Ft 

Összes vizsgadíj:   11800 Ft      20300 Ft      20300 Ft     20300 Ft   15600 Ft 

 

A pótvizsga a vizsgadíj újbóli megfizetése után legkorábban a sikertelen 
vizsga napjától számított 4. munkanapon lehetséges.  



 

21. Vezetői engedély kiadásával kapcsolatos előírások 

- Kezdő vezetői engedély: 

a.,  Első alkalommal megszerzett nemzetközi vezetői engedély a kiadás 
időpontjától számított 2 évig kezdő vezetői engedélynek minősül. 

b., Ezen időszak alatt A1, A2 és A kategória bejegyzéssel utas nem 
szállítható, B kategóriával utánfutó nem vontatható. 

c.,  A vezetői engedély külföldön csak a 18. életév betöltése után 
érvényes. AM kategória esetében 16. életév betöltése után. 

- Ha a hallgató a vizsgán nem jelenik meg és távol maradását 
meghatározott feltételek szerint nem igazolja, vagy sikertelen vizsgát 
tesz, újabb vizsgát a vizsgadíj újbóli befizetése után tehet.  
 

Ha a hallgatónak akár az elméleti, akár a gyakorlati oktatás során 
bármilyen problémája felmerül, úgy azzal az iskolavezetőhöz fordulhat. 

 

 

Eredményes elméleti és gyakorlati felkészülést, sikeres vizsgákat és 
balesetmentes közlekedést kívánunk Önnek! 

Csabiga Autósiskola 

 


