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1.)	Bodó	Autósiskola	–	a	továbbiakban	Képzőszerv.	
Székhelye: 6727 Szeged, Benczúr utca 41/a. 
info@bodoautosiskola.hu 
www.bodoautosiskola.hu 
Tel/fax: (62) 425-083 

2.)	Egyéni	vállalkozás	
Adószáma: 45947713‐1‐26 

3.)	Vállalkozói	engedély	száma:	ES‐445037	
Képzési engedély száma: DA/KC/NS/A/195/30/2010. 

4.)	Iskolavezető:		
Malachowszky György egyéni vállalkozó 
E-mail címe: info@bodoautosiskola.hu  
Telefonszáma: (62) 425-083 

5.)	Ügyfélfogadó	címe:	
6722 Szeged, Mikszáth Kálmán utca 18. Tel/fax: (62) 425‐083 
Ügyfélfogadás időpontjai: 
hétfő-csütörtök   : 10.00-12.00 óráig és 13.00-17.00 óráig 
péntek   : 10.00-12.00 óráig és 13.00-15.00 óráig 

6.)	Telephely:	
6722 Szeged, Mikszáth Kálmán utca 18. Tel/fax: (62) 425-083 

7.)	A	tanfolyamra	való	felvétel	módja:	
Autósiskolánk járművezető képzést „A1”,A2”, „A”, „B” és „AM” kategóriában végez, amely a közlekedésért felelős 
miniszter által tantervi és vizsgakövetelményben meghatározottak alapján meghatározottak szerint történik. A 
vezetői  engedély  megszerzésével  kapcsolatos  rendelkezéseket  a  közlekedésért  felelős  miniszter  által  kiadott 
tantervi és vizsgakövetelmény tartalmazza. Valamennyi tanfolyamunkon teljes képzési szolgáltatást biztosítunk, 
amely elméleti (tantermi, e‐learning) és gyakorlati részből áll. (1. sz. melléklet: E‐learning alapú elméleti képzés) 

Jelentkezéskor Képzőszerv  tájékoztatja  a Tanulót  az  általa  végzett  képzés és  a  vizsgára bocsátás  feltételeiről. 
Biztosítja, hogy a Tanuló a hatályos jogszabályoknak és előírásoknak megfelelő képzésben vegyen részt 

Képzésre az vehető fel, aki: 

 a  megszerezni  kívánt  vezetői  engedély  kiadásához  szükséges,  jogszabályban  meghatározott  életkort 
betöltötte, vagy 

 tanfolyami képzés esetén annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb 
 megfelel a külön jogszabályokban megfogalmazott orvosi és pályaalkalmassági, 
 valamint  ‐  írásbeli  nyilatkozata  alapján  ‐  a  külön  jogszabályban  meghatározott  közlekedésbiztonsági 

feltételeknek 
 a gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetén az 

alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik  
A tanfolyamra való beiskolázás a Tanulóval megkötött, a jogszabályi előírásoknak megfelelő – 18 életévét még be 
nem  töltött  tanuló  esetében  ‐  a  törvényes  képviselővel,  gondviselővel  aláíratott  ‐  írásbeli  (felnőttképzési) 
szerződés  alapján  történik.  A  Tanulóval  megkötendő  képzési  szerződés  egyben  tartalmazza  a  vállalkozási 
feltételeket és a legfontosabb tudnivalókat is. 

 



Beiratkozáskor lehet kezdeményezni ‐ a megfelelő okmányok bemutatásával ‐ a tanfolyami  felmentéseket is. 

Ha a képző szerv a jelentkezés időpontjában ‐ az általa vizsgálható okmányok és a tanuló nyilatkozata alapján ‐ 
megállapította, hogy a tanuló a vizsgára bocsátásra vagy a vezetői engedély kiadására vonatkozó feltételeknek 
nem felel meg, erről a tényről a tanulót írásban tájékoztatja. 

Nálunk elvégezhető  a KRESZ tanfolyam „A1”,A2”, „A”, „B” és „AM” és „B‐125 és kategória váltást motoros 
kategóriákban  e‐learning képzéssel is. 

E‐learning elméleti oktatás:  Az E‐Educatio Információtechnológia Zrt. (továbbiakban: e‐Edu) alvállalkozóként 
vállalja a partner autósiskoláknál teljes képzésre jelentkezett tanuló elméleti e‐learning képzését. Az e‐Eduval 
szerződéses jogviszonyban levő képzőszervek az  e‐Titán rendszeren keresztül tudják tanulóikat regisztrálni az e‐
learninges képzésekre, valamint ugyanitt nyílik lehetőség a tananyagban történő előrehaladás nyomon 
követésére. 

Az  e‐Edu  nem  kerül  közvetlen  jogviszonyba  az  e‐learning  képzésre  regisztrált  tanulóval,  ezért  a  tanulóval 
kapcsolatos összes adminisztrációt a szerződött Malachowszky György ev. (Bodó autósiskola) végzi. 

Az autósiskola által megrendelt  tanfolyam elvégzéséhez a  tanuló egyedi azonosítót  kap, amivel a  rendszerbe 
belépve a  tanulásra rendelkezésre álló  idő alatt  tetszőleges  időbeosztással elvégezheti a képzést. A  tanfolyam 
elvégeztével a rendszer előállítja a hatályos rendelkezéseknek megfelelő, elektronikusan aláírt képzési igazolást. 
Kiállítását  követően  haladéktalanul,  de  legkésőbb  24  órán  belül  el  kell  küldenie  a  közlekedési  hatóság  által 
meghatározott módon a Vizsgaközpont részére, valamint a tanuló és iskolavezetője számára letölthetővé teszi. 

8.)	Az	előírt	egészségi	és	PÁV	alkalmassági	vizsgálatok	kategóriánként:	
	
Egészségi alkalmasság: „A1” „A2”, ”A”, ”B” kategóriára való jelentkezés esetén a jelentkező köteles az alkalmassági 
vizsgálat  elvégzésére  az  első  fokon  jogosult  orvosnál  (háziorvos) megjelenni, magát  a  szükséges  1.  csoportú 
előzetes egészségi alkalmassági vizsgálatnak alávetni. A 13/1992. (VI.26.) NM rendelet alapján az „AM” kategória 
esetén orvosi alkalmassági vélemény nem szükséges. 

Pályaalkalmasság: előzetes pályaalkalmassági vizsgálat csak akkor szükséges, ha azt az orvosi vizsgálat során 
elrendelték. 

A rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálathoz a külön  jogszabályban előírt gépjármű vezetési gyakorlatból tett öt 
sikertelen  vizsga  számításánál  a  megelőző  két  éven  belül,  azonos  kategóriában  tett  forgalmi  vizsgákat  kell 
figyelembe  venni.  Amennyiben  a  vizsgázó  valamely  kategóriában,  kombinált  kategóriában  tett  öt  sikertelen 
forgalmi vizsgát követően a rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton „járművezetésre pszichológiailag alkalmas” 
minősítést  szerzett,  a  továbbiakban  közúti  járművezetői  vizsgához  kapcsolódóan  rendkívüli pályaalkalmassági 
vizsgálatra nem kötelezhető. 

9.)	Tanfolyamra	való	felvétel	és	a	vizsgára	bocsátás	feltételei	kategóriánként:	
 a  megszerezni  kíván  vezető  engedély  kiadásához  szükséges,  jogszabályban  meghatározott  életkort 

betöltötte, vagy 
 tanfolyami képzés esetén annál legfeljebb 6 hónapnál fiatalabb  
 megfelel a külön jogszabályokban megfogalmazott orvosi, pályaalkalmassági 

              valamint közlekedésbiztonsági feltételeknek. A képzés megkezdésekor nyilatkozik arról, hogy megfelel                       
a Képzési rendelet 10. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltaknak 

 (a gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga 

              esetében az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a Jelentkezési lapon nyilatkozik) 



(Alapfokú iskolai végzettség: a közoktatásról szóló törvény szerinti alapfokú iskolai végzettség, 

vagy a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény szerint azzal azonos 

végzettségi szintnek megfelelő külföldön szerzett iskolai végzettség) 

 

(A jelentkezési lap olyan a bizonylati albumban szereplő nyomtatvány vagy elektronikus űrlap, mely 

jogviszonyt hoz létre a jelentkező és a Vizsgaközpont között, amennyiben az a bizonylati albumban 

meghatározott módon került kitöltésre illetve benyújtásra a Vizsgaközponthoz, és amely a tanuló 

képzéséhez és vizsgáztatásához szükséges adatokat tartalmazza. Egy jelentkezési lapon csak egy 

kategóriára lehet jelentkezni. A tanfolyam elméleti részének elvégzését az iskolavezető igazolja. Az 

iskolavezető igazolja az esetleges felmentéseket, a felmentések alapjául szolgáló okirat számának a 

bejegyzésével. 

A vizsgakötelezettség alóli mentesítési kérelem a felmentés alapjául szolgáló okirat iskolavezető 
által igazolt fénymásolatának a csatolásával történik. 

A vizsga alóli felmentést, valamint indokolt esetben a szóbeli vizsgát a közlekedési hatóság a 

jelentkezési lapon tett bejegyzéssel engedélyezi. 

A külföldi hatóság által kiadott vezetésre jogosító okmány honosítási eljárásában az okmányiroda 

határozatot ad ki. A határozat birtokában az ügyfélnek a tanfolyammentes vizsgára jelentkezésekor 

jelentkezési lapot kell kitöltenie, amelyhez csatolni kell az okmányiroda határozatát. Az okmányiroda 

által előírt elméleti vizsgán a kategóriának megfelelő közlekedési alapismeretek, gyakorlati vizsgán a 

kategóriának megfelelő forgalmi vizsgát kell érteni. A képző szervnek vissza kell adni azt a jelentkezési 

lapot, amelyik a vizsgára jelentéskor a fenti előírásoknak nem felel meg.) 
 

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki  

 a vizsgára bocsátás feltételeiről igazoltan tájékoztatásban részesült 
 

 a tanfolyam elméleti részét a tanulók számára a képző szerv által - elkészített vállalkozási 
feltételekben meghatározott óraszámok szerinti tanórákon való részvétel és az előírt feladatokat 
a képző szerv által igazoltan elvégezte és az első vizsgajelentésig az adott tanfolyam 
megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el, továbbá a Képzési rendelet 7. § 
szerinti igazolást a Vizsgaközpont részére a jelentkezési lapon bemutatta vagy annak elvégzése 
alól a 4. § (6) bekezdésében foglaltak alapján mentesült, továbbá aki a közúti közlekedési 
igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 
rendelet alapján tanfolyammentes vizsgát tehet  

 
 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. 

 megfelel a külön jogszabályokban meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint ‐  írásbeli 
nyilatkozata alapján ‐ a külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek 

 tanfolyami képzés esetén legfeljebb három hónappal fiatalabb 
 a gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetében az 

alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik 
 a vizsgára való jelentkezésig - a Bizonylati Album szerinti azonosítók szerepeltetésével - a külön 

jogszabályban meghatározott módon az igazgatási szolgáltatási díjat képző szerv útján vagy 
közvetlenül megfizette. 

 sikeres házi vizsgát tett az autósiskolában 
 
 Amennyiben a tanuló a mentesült az elméleti tanfolyam és vizsga alól, gyakorlati vizsgáit a vezetési karton 
hitelesítésétől számított 12 hónapon belül kell sikeresen teljesítenie. A 12 hónapon túl kizárólag akkor 
bocsátható elméleti vizsga és tanfolyam nélkül vizsgára, ha  



 automatikusan működtetett tengelykapcsolóval, illetőleg sebességváltóval felszerelt jármű 
vezetésére korlátozott vezetői engedélyét hagyományosan működtetett erőátvitelű jármű 
vezetésére terjeszti ki, vagy 

 mint mozgássérült, meghatározott jármű vezetésére jogosító érvényes vezetői engedélyét 
más - de ugyanabba a kategóriába tartozó - jármű vezetésére kívánja érvényesíttetni, vagy 

 a meglévő lassú jármű vezetésére jogosító vezetői engedélyét (járművezetői igazolványát) 
„T” kategóriára kívánja kiterjeszteni, vagy 

 számára a bíróság - külön jogszabály alapján - a járművezetés újbóli gyakorlását a 
járművezetéshez szükséges jártasság igazolásától tette függővé. 
 

Mentesül az elméleti tanfolyam és vizsga alól és gyakorlati vizsgára bocsátható az is, aki  

 „A2” kategóriás vizsgához - két évnél nem régebben szerzett - „A1” kategóriás vezetői 
engedéllyel rendelkezik és két éven belül „A1” kategóriára sikeres elméleti vizsgát tett; 

 „A” kategóriás vizsgához - két évnél nem régebben szerzett - „A korl.” kategóriás vagy „A2” 
vagy „A1” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és két éven belül „A korl.” kategóriára 
vagy „A1” vagy „A2” kategóriára sikeres elméleti vizsgát tett. 

 
Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki: 

 Megfelel a külön jogszabályokban meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint ‐ írásbeli 
nyilatkozata alapján ‐ a külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek, 

 A jogszabályban a vezetői engedély kiadásának feltételéül előírt életkort betöltötte 
 „AM” kategóriás  járműkezelési vizsgát  tehet az  is, aki az előírt életkort még nem  töltötte be,  forgalmi 

vizsgára azonban csak a 14. életév betöltése után bocsátható. (A 5/2013 (I.16) Korm. rendelet alapján ez 
a nemzetközi kategóriára érvényesített vezetői engedély a  járművezető 16 életkorának eléréséig csak 
belföldön történő járművezetésre jogosít.) 

 Az összes  elméleti  vizsgatárgyból  sikeresen  vizsgázott,  vagy  a  vizsgakötelezettség  alól mentesült  és  a 
közlekedési alapismeretek vizsgája érvényes 

 A tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részét a tanulók számára a Képzőszerv által 
elkészített vállalkozási feltételekben meghatározott óraszámok szerinti tanórákon elvégezte és 
az erről szóló igazolást a Vizsgaközpont részére bemutatta; ez a követelmény nem vonatkozik 
arra, aki a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részének az elvégzése alól felmentést 
kapott, továbbá aki a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok 
kiadásáról és visszavonásáról szóló rendelet alapján tanfolyammentes vizsgát tehet 

 a Képzési rendelet 3. számú melléklet 3.2.1. táblázatában meghatározott kötelező óraszámokat 
és menettávolságokat igazoltan teljesítette 

 a vizsgára való jelentkezésig a külön jogszabályban meghatározott módon az igazgatási 
szolgáltatási díjat képző szerv útján vagy közvetlenül megfizette 

 
Forgalmi vizsga - a „B” kategóriás képzés kivételével - sikeres járműkezelési, vizsga után tehető. 
Az „AM”, és „A” „A1” és „A2” kategóriában vizsgázók gyakorlati vizsgáján az első járműkezelési 
vizsga kezdetén a vizsgabiztos átveszi a jelenlétében aláírt kötelező „Nyilatkozatot”. (Képzési rendelet 
7.2.4.1. pont) A nyilatkozat hiánya vagy az aláírásának megtagadása esetén a vizsga nem folytatható le. 

 
A tanfolyamról való kizárást vonja maga után, ha a Tanuló szeszes ital, vagy más hasonló módon ható szer 
hatása alatt  jelenik meg,  vagy próbál  részt  venni a  tanórákon,  vagy ha a  tanfolyam  rendjét,  fegyelmét 
súlyosan megszegi. A tanfolyamról kizárt személyt nem illeti meg a tandíj‐visszatérítés és az addig elvégzett 
tanfolyam igazolásának joga. Vezetői engedélyt csak újabb tanfolyam befizetése és elvégzése 

 



Az	elméleti	vizsga	
	
 A közúti járművezetők vizsgáztatását a Vizsgaközpont végzi. A vizsgát a Vizsgaközpont szervezi. A 
vizsgára bejelentett tanuló (a továbbiakban: vizsgázó) vizsgáztatásában – a Képzési Rendelet (3) 
bekezdésben foglaltak kivételével - a közlekedési hatóság vizsgabiztosi névjegyzékében szereplő, a 
Vizsgaközpont által szakmai szempontok figyelembevételével vezényelt vizsgabiztos működik közre. 
Az elméleti vizsga írásbeli, szóbeli, vagy számítógépes elméleti vizsga lehet. A számítógépes vizsgát 
angol, német és román nyelven is le lehet tenni. Az egyes vizsgatárgyak típusát a vonatkozó 
jogszabályok alapján a közlekedési hatóság határozza meg. A Vizsgaközponttól kapott engedély alapján 
az írásbeli, vagy a számítógépes elméleti vizsga helyett: a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten 
beszélő, értő külföldi állampolgár, amennyiben nem áll rendelkezésre vizsgaanyag a vizsgázó 
állampolgársága szerinti hivatalos nyelven tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet. 
 

A magyar nyelvet nem beszélő külföldi állampolgárságú személy vizsgára jelentkezésekor 
nyilatkoztatni kell a jelentkezőt arról, hogy milyen nyelven kíván vizsgázni, és ezt a jelentkezési lapon 
is fel kell tüntetni. A vizsgát bizottság folytatja le. Egy bizottság két fő vizsgabiztosból áll. A vizsga a 
vizsgázók személyazonosságának megállapítását követően kezdhető meg. A magyar nyelvet nem 
beszélő vizsgázók szóbeli vizsgája az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Irodától kirendelt tolmács 
közreműködésével történik. Amennyiben az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda a 
tolmácsolást nem tudja biztosítani, akkor annak ellátására a szükséges nyelvben jártas más alkalmas 
személyt kell kirendelni.) 

 
 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 

 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. 

 
Az elméleti vizsgán a vizsgahelyiségben csak a vizsgázók, a vizsgabiztosok, a vizsgarendező, a 
vizsgáztatást ellenőrző személyek, a vizsgabiztos jelöltek és szükség esetén a tolmács tartózkodhatnak. 
Elméleti vizsga csak olyan vizsgateremben tartható, amelyet a közlekedési hatóság előzetesen arra 
alkalmasnak nyilvánított. 
A közúti járművezetők elméleti vizsgája - a Képzési Rendelet 12. § (2) bekezdésben foglaltak, valamint 
a „TR” kategória kivételével - kizárólag számítógépes elméleti vizsga a  
továbbiakban: SZEV) formájában bonyolítható le. A rendelkezésre álló különböző nyelvű SZEV-
vizsgaanyagok közül a vizsgázó állampolgárságára tekintet nélkül választhat. 
 

A tolmács közreműködésével történő elméleti vizsgaigényt a kért vizsgaidőpontot megelőzően legalább 
15 nappal korábban kell benyújtani a Vizsgaközponthoz. 

 
Vizsgát az a vizsgázó tehet, aki a vizsgajegyzőkönyvön szerepel, a kiírás szerinti  időpontban a vizsga helyszínén 
vizsgára  alkalmas  állapotban megjelent,  személyazonosságát hitelt érdemlően  igazolni  tudja. A  vizsgázónak  a 
vizsga  helyszínén  a  számára  kiírt  időpontban  pontosan  meg  kell  jelennie.  A  már  hitelesített  (lezárt) 
vizsgajegyzőkönyvre további vizsgázó nem vehető fel.  

Az elméleti vizsgák esetén a vizsgabiztos tájékoztatásának megkezdése után érkező vizsgázó a vizsgán nem vehet 
részt. A vizsgabiztos a vizsgajegyzőkönyv és a személyazonosító igazolvány adatai alapján egyezteti és ellenőrzi a 
vizsgázó személyazonosságát. Személyazonosító igazolvány hiányában el kell fogadni a diákigazolványt (14. életév 
betöltéséig),  útlevelet,  vagy  a  kártyaformátumú  vezetői  engedélyt.  Szembenéző  fényképet  (arcképet)  nem 
tartalmazó, vagy lejárt érvényességű igazolvány a személyazonosság igazolására nem használható. 

 



A vezetői engedéllyel rendelkező vizsgázónak a vezetői engedélyét a vizsgán minden esetben be kell mutatnia, 
ennek hiányában a vizsga nem tartható meg. Csak meglévő, érvényes vezetői engedélyének bemutatásával tehet 
vizsgát  a  vizsgázó  abban  az  esetben,  ha  a  vizsga  letételéhez  az  előírt  feltételként  meghatározott  kategória 
meglétét kell igazolnia.” 

Aki a vizsgán valamely vizsgatárgyból nem  felelt meg,  legkorábban három munkanap eltelte után  tehet újabb 
vizsgát. Sikertelen elméleti vizsga esetén a Tanuló a vizsga helyszínén is intézheti a pótvizsgára jelentkezést és a 
vizsgadíj befizetését. 

A	gyakorlati	oktatás:	
 

A vezetési gyakorlat tantárgyat szakoktatói felügyelet mellett lehet gyakorolni. A gyakorlásra a 
Vizsgaközpont által hitelesített, a tanuló nevére a képző szerv által a „Bizonylati Albumban” 
meghatározott módon kiállított vezetési karton jogosít. A vezetési gyakorlat tantárgy oktatása akkor 
minősül a közúti közlekedés szabályairól szóló rendelet szerinti oktatásnak, ha a vezetési kartont a 
szakoktató a „Bizonylati Album”-ban 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  járművezetési gyakorlat oktatása  során – a kétkerekű  járművek vezetésének oktatását kivéve – egy oktató 
egyidejűleg csak egy tanuló oktatását végezheti. A kétkerekű  járművek vezetésének oktatása során egy oktató 
egyidejűleg az alapoktatási feladatok oktatásánál maximum három főt, a főoktatásnál maximum két főt oktathat. 

A vezetési gyakorlat oktatása során - a járműben kialakított ülőhelyek számának megfelelően - a tanuló, 
a szakoktató, a tolmács, a szakfelügyelő és az ellenőrzésre jogosult személyek, a képzés ellenőrzésének 
akadályozása nélkül az iskolavezető, a megfigyelő szakoktató, a szakoktató jelölt, valamint az 
iskolavezető engedélyével a tanuló hozzájárulásával megjelölt más személy tartózkodhat. 
Motorkerékpár hátsó ülésén oktatás közben személy nem szállítható. 
 
A jármű biztonsági ellenőrzésére, technikai kezelésére, valamint a manőverezési feladatok elsajátítására irányuló 
alapoktatást alapvetően gyakorló pályán kell végezni. Pedagógiai és módszertani szempontok alapján azonban a 
jármű technikai kezelésének oktatása részben – a szakoktató által elfogadhatónak tekintett forgalmi körülmények 
mellett – a közúti forgalomban is történhet. 

A főoktatás – „B” kategóriás képzés kivételével” – csak sikeres járműkezelési vizsga után kezdhető el. 

A gyakorlati vizsgára bocsátás esetében a kötelezően teljesítendő óraszámok mellett az egyes 
vizsgakategóriák esetében (Pl: „B” kategória esetén 580 km) kötelező menettávolságokat is teljesíteni 
kell. (táblázat 10. pont) 
 
A szakoktatónak a gyakorlati oktatás során törekednie kell arra, hogy a meghatározott 
menettávolságokat a kötelező óraszámok alatt teljesítse. 
 
A  szakoktató  járművezetést  naponta  legfeljebb  10  órában,  két  egymást  követő  héten  legfeljebb  96  órában 
oktathat (Képzési rendelet 22.§) 

A kétkerekű járművek vezetőinek oktatása során a tanuló kötelezően előírt felszerelése: 
 
a) bukósisak, 
b) szemüveg (a bukósisak kialakításától függően), 
c) protektoros hosszúnadrág (nadrágba, vagy nadrágra illeszthető térdprotektorral) és protektoros 

dzseki (dzsekibe, vagy dzsekire illeszthető könyök és gerincprotektorral 
d) protektoros kesztyű, 
e) magas szárú, zárt cipő vagy csizma, 



f) elöl-hátul „T” betűjelzéssel ellátott, tanulónként eltérő színű vagy számozott tanulómellény, 
g) a főoktatás és a vizsga során a tanuló és az oktató közötti kapcsolatot rádió adó-vevő készülékkel 

kell biztosítani.  
 

A	gyakorlati	vizsga	
 

A járműkezelési és a forgalmi vizsgán a vizsgajárműben egy vizsgázó, valamint - a járműben kialakított 
ülőhelyek számának megfelelően - a vizsgabiztos (ok), a szakoktató, a vizsgáztatást ellenőrző személy 
(ek) és a vizsgabiztos-jelölt foglalhatnak helyet.  
 
A meghatározott személyeken túlmenően a járműkezelési és a forgalmi vizsgán, amennyiben a vizsgán 
nincsen szakfelügyelet, a vizsgajárműben - a járműben kialakított ülőhelyek számának megfelelően - 
helyet foglalhat a képző szerv iskolavezetője vagy - az iskolavezető felelőssége mellett - írásban 
meghatalmazott megbízottja, azonban sem az iskolavezető sem megbízottja a vizsga rendjét 
részvételével nem zavarhatja meg. Az írásbeli meghatalmazás legfeljebb egy napra szólhat. 
 
A vizsgázónak a gyakorlati vizsgákon igazolnia kell a személyazonosságát, át kell adnia a 
vizsgabiztosnak a meglévő vezetői engedélyét és a vezetői engedélybe be nem jegyzett kategória 
megszerzését tanúsító vizsgaigazolást. 
 
Motorkerékpár hátsó ülésén vizsga közben személy nem szállítható. 
Az első járműkezelési vizsga kezdetén a vizsgabiztos átveszi a jelenlétében aláírt, alábbi minta szerinti 
„Nyilatkozatot”. A nyilatkozat hiánya vagy az aláírásának megtagadása esetén a vizsga nem folytatható 
le. 
 
Azon 24. életévét betöltött vizsgázó esetében, aki nem rendelkezik „A2” kategóriás vezetői engedéllyel, 
ez esetben a járműkezelési vizsga kiegészül az „alkalmassági feladat” végrehajtásával. 
 
Az „AM” és „A” „A1” és „A2” kategóriás járműkezelési vizsgáztatást december 1-je és március 1-je 
között szüneteltetni kell. November hónapban a hirtelen változó út és időjárási viszonyokra tekintettel a 
vizsgák megtartásáról a Vizsgaközpont jogosult dönteni.  
 
Forgalmi vizsga - a vizsgáztatásra vonatkozó előírások figyelembevételével - csak a közlekedési hatóság 
által kijelölt vizsgaútvonalon tartható. A kijelölés időkorlátozást is tartalmazhat. A vizsgaútvonal 
magában foglalja a vizsga kiindulási helyét és az útvonal főbb csomópontjait is. 

 

A vizsgák érvényessége, a vizsgaigazolás kiállítása 

A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga – a Képzési Rendelet 11. § (1) bekezdésének c) pontja 
tekintetében - két évig érvényes. 
 
Ha a vizsgázó az (1) bekezdésben meghatározott időtartam alatt az adott kategóriához tartozó vizsgákat 
sikeresen nem fejezi be, minden sikeres vizsgája érvényét veszti. Újabb vizsgát csak a tanfolyam 
megismétlése után tehet. 
A vezetői engedély kiadásának feltételéül a jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak az 
a vizsgázó tett eleget, aki az egyes kategóriákhoz a Képzési Rendelet 8. mellékletben előírt 
vizsgatárgyakból megfelelt, vagy azok teljesítése alól e rendelet alapján felmentést kapott.  

 
Az adott kategóriás vezetői engedély megszerzésére irányuló Képzési Rendeletben előírt összes 
vizsgakövetelmény teljesítéséről az utolsó vizsgát követően a Vizsgaközpont vizsgaigazolást állít ki. 
 



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. 

A sikeres vizsgázó a vizsgát követő kb. harmadik munkanapon megjelenhet bármely kormányablakban a 
személyes okmányaival, az eredeti orvosi szakvéleménnyel és a Magyar Vöröskereszt által kiadott közúti 
elsősegély‐nyújtás vizsga Igazolással a vezetői engedély kiváltására. Figyelem! Az önálló vezetést kizárólag a 
vezetői engedély átvétele után lehet megkezdeni! 

Az elsőként megszerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély – a vizsga napjától számított két évig – kezdő 
vezetői engedélynek minősül. Kezdő vezetői engedéllyel utánfutót, lakókocsit vontatni nem szabad! 

A „B” kategóriás vezetői engedély 18. életév eléréséig csak belföldön történő járművezetésre jogosít. 

A vizsgaigazoláson szöveges bejegyzés alkalmazásával kell feltüntetni azt a körülményt, ha a vizsgázó 
bármely járművezetési vizsgát (járműkezelési, vagy forgalom) automata sebességváltóval rendelkező 
járművön tette le. 

 

A vizsga felfüggesztése és érvénytelenítése 

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, 

 a biztonsági ellenőrzés és üzemeltetési, a járműkezelési, vagy a forgalmi vizsgán a 
jogszabályban meghatározott feltételeknek nem felel meg, 

 a vizsgabiztost döntésének meghozatalában előny adásával, ígéretével, fenyegetéssel 
befolyásolni törekedett, vagy 

 az objektív értékelést ellehetetleníti, vagy a vizsga eredményét befolyásoló, illetve meg 
nem engedett segédeszközt (pl. mobiltelefon, kép vagy hangrögzítő eszköz) használ. 

A Képzési Rendelet 15. § (2) bekezdésben meghatározott esetekben a közlekedési hatóság 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 vizsgabiztos a vizsgát abban az esetben is felfüggesztheti, ha a szakoktató a vizsga rendjét 
megzavarta, vagy a vizsga eredményének befolyásolására törekedett. Ebben az esetben a 
közlekedési hatóság a szakoktatót – legfeljebb hat hónapi időtartamra – a szakoktatói tevékenységtől 
eltilthatja. 

A közlekedési hatóság érvényteleníti azt a vizsgát, amelyet a vizsgázó a közlekedési hatóság 
félrevezetésével, hamis adatok közlésével, jogszabályban meghatározott feltételek hiányában vagy 
a vizsgáztatás szabályainak megsértésével tett le. Amennyiben a vizsgaigazolást a közlekedési 
hatóság már kiadta, a vizsga érvénytelenítéséről szóló végleges határozatot az ügyfél lakóhelye 
szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának szervezeti 
egységeként működő okmányirodának (a továbbiakban: okmányiroda) is meg kell küldeni. 



Az alapfokú iskolai végzettség igazolásának módja: 

 

a vizsgaigazolás kiadásának a Képzési Rendelet 14. § (5) bekezdésben foglaltakon túl feltétele továbbá 
az alapfokú iskolai végzettség 10. § (4) bekezdésének megfelelő hitelt érdemlő igazolása: 
 

 a személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori 
címmel 

  
 az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti-, vagy közjegyző, vagy a kiállító 

által hitelesített példányával, külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti 
okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél 
vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által 
létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), valamint 

 
 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. 

A vizsga felfüggesztése és érvénytelenítése 

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, 

 a biztonsági ellenőrzés és üzemeltetési, a járműkezelési, vagy a forgalmi vizsgán a 
jogszabályban meghatározott feltételeknek nem felel meg, 

 a vizsgabiztost döntésének meghozatalában előny adásával, ígéretével, fenyegetéssel 
befolyásolni törekedett, vagy 

 az objektív értékelést ellehetetleníti, vagy a vizsga eredményét befolyásoló, illetve meg nem 
engedett segédeszközt (pl. mobiltelefon, kép vagy hangrögzítő eszköz) használ. 

 
A Képzési Rendelet 15. § (2) bekezdésben meghatározott esetekben a Vizsgaközpont az érintett 
vizsgázót a vizsgától legfeljebb hat hónapi időtartamra eltilthatja. 
 
A vizsgabiztos a vizsgát felfüggesztheti és a vizsgázót a Vizsgaközpont a vizsgától legfeljebb három 
hónapi időtartamra eltilthatja, ha a vizsgázó a vizsga rendjét megzavarta. 
 
A vizsgabiztos a vizsgát abban az esetben is felfüggesztheti, ha a szakoktató a vizsga rendjét 
megzavarta, vagy a vizsga eredményének befolyásolására törekedett. Ebben az esetben a közlekedési 
hatóság a szakoktatót - legfeljebb hat hónapi időtartamra - a szakoktatói tevékenységtől eltilthatja. 
 
A közlekedési hatóság érvényteleníti azt a vizsgát, amelyet a vizsgázó a közlekedési hatóság 
félrevezetésével, hamis adatok közlésével, jogszabályban meghatározott feltételek hiányában vagy a 
vizsgáztatás szabályainak megsértésével tett le. Amennyiben a vizsgaigazolást a közlekedési hatóság 
már kiadta, a vizsga érvénytelenítéséről szóló jogerős határozatot az ügyfél lakóhelye szerinti fővárosi 
és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának szervezeti egységeként működő 
okmányirodának (a továbbiakban: okmányiroda) is meg kell küldeni. 



Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésének módja 

A népjóléti miniszter 31/1992. (XII. 19.) NM rendelete írja elő a közúti járművezetők elsősegély nyújtási ismeretei 
megszerzését.  Az  elsősegély‐nyújtás  ismeretek  vizsgára  történő  jelentkezésnek  nem  feltétele  tanfolyam 
elvégzése. Képzőszerv a tanulók igénye szerint indít elsősegély‐nyújtó tanfolyamot. 

A tanfolyam ára. 8.900,‐ forint. Alapfokú elsősegély‐nyújtási ismeretek vizsgára a Magyar Vöröskereszt (Szeged, 
Pláza. Telefon: +36 70 933 8045) irodájában személyesen kell jelentkezni és ekkor kell befizetni a vizsgadíjat is. 

Vizsgadíj: 8.200,‐ forint. 

. 

  



10.)	A	tanuló	által	igényelt	tanfolyam	tantárgyai,	a	képző	szerv	által	tartott	óraszámok,	az	elméleti	tanórák	időtartama	

Kategória 
Alapismeretek 

Járművezetési gyakorlat Megjegyzés 
Elméleti és Bü tantárgyak 

   ∑óra K Je Szü F 1-2 Mu Bü ∑óra A F F/v F/o F/h F/é F/k M   

A1, A2, 24 X X X - - - 16 6 10 8 2 - - - 240   

A11) 3 X X X - - - 2 1 1 1 - - - - 30   

A22)    X X X - - - 12 4 8 6 2 - - - 180   

A23) 3 X X X - - - 8 2 6 4 2 - - - 120   

A4) 

  

X X X - - - 12 4 8 4 4 - - - 

1   

8 

0 

A5) 3 X X X - - - 8 2 6 4 2 - - - 

1   

2 

0 

A2) 

  

X X X - - - 16 6 10 8 2 - - - 

2   

4 

0 

A3) 3 X X X -    - 10 4 6 4 2 - - - 150   

A6) 22 X X X -    - 26 10 16 11 5 - - - 390   

B 28 X X X -    - 29 9 20 14 4 - 2 - 580   

AM 16 X X - - - - 10 4 6 - - - - - 100   
 

                                 

Rövidítések: 
                               

 
                                  
K Közlekedési alapismeretek A Alapoktatás    

 Je Járművezetés elmélete F Főoktatás      



 
Szü 

Szerkezeti és üzemeltetési 
ismeretek 

F/v városi vezetés 
     

 Bü 
Biztonsági ellenőrzés és 
üzemeltetés 

F/o országúti vezetés 
      

Mu 
Munkavédelem, tűzvédelem, 
szállítás 

F/h hegyvidéki vezetés 
     

 F 1-2 
F 1-2 számú trolibusz jelzési és 
forgalmi utasítás 

F/é éjszakai vezetés 
      

          F/k 
M 

vezetés könnyű terepen      
 

          Menettávolságok kilométerben       
                                 

1) érvényes B kategóriás vezetői engedély 
esetén 

2) A1 kategória megszerzését követő két éven 
belü 

3) A1 kategória megszerzését követő két éven túl 

4) A korlátozott vagy A2 kategória 
megszerzését követő két éven belül 

5) A korlátozott vagy A2 kategória 
megszerzését követő két éven túl 

6) amennyiben betöltötte 24. életévét és nem rendelkezik 
legalább két éves A2 alkategóriás vezetői engedéllyel 



Az elméleti tantárgyak tanfolyami óráinak időtartama: 45 perc, a gyakorlati tantárgyaké: 50 perc. 

Képzőszerv a számítógépes vizsga előtt, a KRESZ oktató vezetésével – igény esetén – 
konzultációs  lehetőséget biztosít a hallgatók részére. Az ügyfélfogadó nyitvatartási idejében, 
tanfolyammentes időszakban, a tanfolyam hallgatói ingyenesen gyakorolhatnak, vizsga szimulációt 
végezhetnek számítógépes vizsgaprogramon. 

11.)	Járműhasználat,	jelenleg	választható	típusok:	
	

Motorok: „AM” Aprilia SCARABEO;  „A1” Yamaha YBR 125; „A2” Suzuki GS 500; 

„A” Kawasaki ER-6N 

Oktató autók: Hyundai TB, Ford Fiesta 1,5 D, Kia Rio; Opel Astra GCC; Peugeot 206 1,4 HDI; 
Citroen C4 Picasso 1,6 D; Skoda Octavia; Skoda Octavia kombi 1,9 D, Suzuki Ignis 1,3 GC ; 
Suzuki ER Liana 

A tanuló által biztosított jármű esetén a használat feltételei: 

A Tanulóval kötött külön megállapodás alapján Autósiskolánk segítséget nyújt a Tanuló által 
biztosított saját járművel történő gyakorláshoz is. A járműnek mindenben meg kell felelnie a 
vonatkozó rendeletben előírt feltételeknek, továbbá érvényes CASCO biztosítással is rendelkezni 
kell. Az átalakítás, műszaki vizsgáztatás és az üzemeltetés költségei a Tanulót terhelik. 

12.)	A	hiányzás	pótlásának	módja:	
	
Elméletből a Képzőszerv által, a Vizsgaközpontnak előzetesen lejelentett tanrend szerinti óraszámot és 
gyakorlati tantárgyakból a minimálisan előírt tanórákat minden tanulónak teljesíteni kell. Az esetleges 
mulasztást a Tanulónak pótolni kell. 

A Tanuló számára a képzési rész elvégzése akkor igazolható, ha az egyes tantárgyak tanteremben történő 
elméleti oktatására vonatkozó kötelező óraszám 10%‐ánál kevesebbet hiányzott. Az óraszámok 10%‐nál 
kevesebb hiányzást önálló felkészüléssel is lehet pótolni. Ettől magasabb óraszámú hiányzás esetén a Tanulónak 
‐ azon témakörökből, melyeken a Tanuló nem vett részt – pótfoglalkozáson kell részt venni. Lehetőség van a 
soron következő tanfolyam megfelelő órájának díjmentes meghallgatására. 

A Tanulónak az elméleti pótfoglalkozáson való részvételi szándékát legkésőbb 4 munkanappal előre, írásban 
jelezni kell az iskolavezetőnek. Az autósiskolának a tanfolyam indításakor lejelentett tanrend szerinti 
óraszámokon túlmenően tartott vagy tartandó további foglalkozásokat (pótfoglalkozás) a foglalkozások 
bejelentésére és adminisztrálására meghatározottak szerint a foglalkozás megtartása előtt 3 munkanappal 
írásban be kell jelenteni a közlekedési hatóságnak. Ennek hiányában a pótfoglalkozáson való részvétel nem 
igazolható. 

 Gyakorlati vezetésnél a hiányzást szintén pótolni kell. Ha a gyakorlati tanóra a Tanuló hibájából marad el, az 
elmaradt óra díját a Tanuló köteles megfizetni. 

Tanuló vizsgáját érintő váratlan megbetegedése esetén – a kérelem alapjául szolgáló orvosi igazolás csatolásával 
–  írásban  igazolási  kérelmet  terjeszthet  elő  a  Vizsgaközpont  felé,  hogy  az  elmaradt  vizsgájának  letételét  a 
felügyelőség új időpontban, a vizsgadíj ismételt befizetése nélkül engedélyezze.  



Az  igazolási kérelmet   meghatározott  időn belül  lehet beterjeszteni. A Felügyelőség a vizsgaigazolási kérelmet 
elbírálja, majd megküldi a tanuló részére kibocsátott végzést. (2016. évi CL törvény) 

13.)	A	tandíj	összege,	befizetésének	módja,	pénzügyi	feltételek:	
	
Képzőszerv  a Tanuló részére elméleti és gyakorlati részekből álló gépjárművezető képzési szolgáltatást nyújt. A 
képzés  elméleti  és  gyakorlati  részét  alvállalkozó  útján  közvetített  szolgáltatásként  biztosítja.  Képzőszerv  és  a 
(jogelőd) Közlekedési Felügyelet között létrejött megállapodás alapján a vizsgadíjakról Képzőszerv állít ki számlát 
Tanuló részére. Kivételt képez az elméleti pótvizsga díja, amelyet a vizsga helyszínén  (Vizsgabizottság, Szeged, 
Kereskedő köz 3‐5) kell rendeznie Tanulónak. Az aktuális tanfolyam ára és a gyakorlati órák díjai jól láthatóan ki 
vannak  függesztve  az  autósiskola  ügyfélszolgálatán,  írásban  megkapja  minden  érdeklődő,  továbbá 
megtekinthetők a www.bodoautosiskola.hu honlapján is. 

A tantermi képzés irányárai 

Kategória Életkor Elmélet Járművezetési gyakorlat 
Vizsgad
íj 

(Kötelező gyak. 
Óraszám) 

  
     

Járműkezelés Forgalom Vizsgaóra 
  

+ vizsgaóra 

„AM” 14 

30.000.- 

4 x 4.000- 6 x 4.000.- 1 x 4.000.- 

4.600,- 

(4+6) + 1 (16+4  óra) 11.000,- 

*   

„A 1” 16 

30.000.- 

6 x 4.500.- 10 x 4.500.- 1 x 4.500.- 

4.600,- 

(6+10) + 1 (16+4+4 óra)  4.700,- 

* 11.000,- 

„A 1” 

17 

15.000,-       4.600 

(1+1) + 1 
Érvényes 
„B” kat. 
vezetői 
engedéllyel 

(3 x 1 óra) 1 x 4.500,- 1 x 4.500,- 1 x 6.000,- 11.000,- 

„A2”** 

18   4 x 4.500.- 8 x 4.500.- 1 x 4.500.- 

4.700,- 

(2+4) + 1 

„A1” 
kategória 
megszerzését 
követő   2 
éven belül 

11.000,- 

“A2″ 

18 

15.000,- 

2 x 4.500,- 6 x 4.500,- 1 x 4.500,- 

4.600 

(2+6 )+ 1 

„A1” 
kategória 
megszerzését 
követő   2 
éven túl 

(3 óra) 
4.700,- 
11.000,- 

„A2”** 18 

30.000.-  

6 x 4.500.- 10 x 4.500.- 1 x 4.500.- 

4.600,- 

(6+10) + 1 (16+4+4 óra)  4.700,- 

* 11.000,- 

“A” 20   4 x 4.500-  8 x 4.500,- 1 x 4.500,- 4,600,- (4+8)+1 



A korl. Vagy 
“A2″ 
kategória 
megszerzését 
követő 2 
éven belül 

4.700,- 
11.000,- 

„A”** 

20 

15.000,-  

2 x 4.500.- 6 x 4.500.- 1 x 4.500.- 4.600,- (10+16) + 1 

A korl. Vagy 
“A2″ 
kategória 
megszerzését 
követő 2 
éven túl 

3 óra 

“A” 

24  6 x 4.500.- 10 x 4.500.- 1 x 4.500,- 
4.700,-  
11.000,- 

(6+10)+1 

“A1″ 
kategória 
megszerzését 
követő két 
éven belül 
“A”   15.000,- 

4 x 4.500,- 6 x 4.500.- 1 x 4.500,- 
4.600,- 
4.700,-  
11.000,- 

(4+6)+1 

“A1″ 
kategória 
megszerzését 
követő két 
éven túl 

24 (3 óra) 

„A” 24 
15.000.- 
(16+4+4 
óra) 

10 x 4.500.- 16 x 4.500.- 1 x 4.500.- 

4.600,- 

(10+16)  + 1 
4.700,- 

11.000,- 

„B” 17 35.000.- 9 x 4.700.-tól  
20 x 

4.700.- tól 
1 x 4.700.-

tól 

4.600,- 

(9+20) + 1 

  

11.000,- 

  

„B” kategóriánál a gyorsított gyakorlati oktatás díja: 6.200,-Ft/tanóra (50 perc) 

E‐learning díjak: 

Kategória 
90 nap 
60 óra 

180 nap 
75 óra 

Póthozzáférés 
15 nap 
10 óra 

 

 

A,A1,A2,B,AM 
15.000 
Ft 

18.000 
Ft 

6.000 
Ft 

 

 

Az aktuális akcióinkról, és a kedvezmények feltételeiről a www.bodoautosiskola.hu honlapunkon tájékozódhat. 

 



Esetenként  autósiskolánk  akciót  hirdet  és  a  fenti  áraktól  lefelé  eltérhet. Az  akciós  kedvezmény mértékét  és 
időtartamát külön  feltételekben határozzuk meg, mely a vállalkozási szabályzat mellékletét képezi. Akció vagy 
nyeremény esetén a meghirdetett tandíj csak megbontás nélkül, a szolgáltatás egészére értendő. 
A  képzés  díja  kizárólag  Képzőszerv  ügyfélszolgálatán,  a  képzési  szolgáltatás  igénybe  vételét  megelőzően, 
készpénzben, vagy bankkártyával, számla ellenében fizetendő. A gyakorlati képzés félbeszakítása esetén – írásbeli 
kérelme – a fennmaradó részt visszafizetjük, a kezelési költség levonásával. 

A kezelési költség nem lehet több, mint a tandíj 20%‐a, illetve az 5.000 forintot nem haladhatja meg. 
A gyakorlati vezetési órákat napi árfolyamon teljesítjük. Képzőszerv fenntartja az árváltoztatás jogát, ugyanakkor 
vállalja, hogy az árak megváltoztatásáról az árváltoztatás bevezetését megelőzően minimum egy naptári hónappal 
tájékoztatja a tanulókat az árváltozásra vonatkozó hirdetmény ügyfélszolgálaton történő kifüggesztésével. 

Az oktató nem  jogosult a képzés díjának beszedésére,  így a Tanuló által az oktatónak esetlegesen megfizetett 
összeget Képzőszervnek nem áll módjában képzési díjként elszámolni.  

Képzőszerv  a  gyakorlati  óradíjak  megfizetése  tekintetében  a  fentiek  figyelembe  vételével  kamatmentes 
részletfizetési lehetőséget biztosít. A gyakorlati képzés kizárólag a gyakorlati óradíj befizetését igazoló számlának 
az  oktató  részére  történő  bemutatását  követően  vehető  igénybe.  A  gyakorlati  vezetési  órákat  azok 
igénybevételének napján érvényes díjszabásnak megfelelően teljesíti a Képzőszerv.  

Vizsgadíjak:	
Kategória Elméleti (KRESZ) Járműkezelés Forgalom 

AM 4. 600,- Ft 3. 600,- Ft 3. 600,- Ft 

A1, A 2, A, 4. 600,- Ft 4. 700,- Ft 11. 000,- Ft 

B 4. 600,- Ft – 11. 000,- Ft 

 
Vizsgán meg nem jelenés: 

A vizsgára kiírt időpontban meg nem jelenő vizsgázó újabb vizsgadíj befizetése nélkül csak az 
esetben tehet újabb vizsgát, ha távolmaradását – legkésőbb a vizsgát megelőző 5. napon a 
közlekedési hatóságnak személyesen vagy írásban bejelenti. 

A Képzőszerv és a Tanuló vizsgáztatására jogosult hatóság között létrejött megállapodás alapján, 
Képzőszerv ügyfélszolgálatán fizetendők, mely díjakat Képzőszerv továbbítja Vizsgaközpontnak. 

Egyéb költség:  

Igény esetén a motoros tanulók részére a teljes gyakorlati képzés idejére – 4.000,- forint bérleti díj 
ellenében – tudunk biztosítani ruhára csatolható térdvédő protektort, protektoros kesztyűt és 
protektoros dzsekit. 

 

A közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatás 

A Kormány 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelete szerint a 2018. július 1‐jét követően sikeresen letett „B” 
kategóriás közúti járművezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési alapismeretek vizsga díjához, 
illetve a hozzá kapcsolódó közlekedési alapismeretek tanfolyam díjához támogatás igényelhető. 

 



Jogosultsági feltételek 

A támogatást az a személy veheti igénybe, aki  

 a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges sikeres közlekedési alapismeretek vizsgát 
2018. július 1‐jét követően tette le, és  

 a vizsga napján a 20. életévét még nem töltötte be. 
  

A támogatás összege 

A támogatás összege a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres közlekedési alapismeretek 
vizsga igazgatási szolgáltatási díjának ténylegesen megfizetett összege, de legfeljebb 25.000,‐ forint. 

Az igény előterjesztése 

A támogatás iránti kérelmet a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál kell előterjeszteni az e 
célra rendszeresített formanyomtatványon vagy elektronikus űrlapon. (Postacím: Budapest, 1820).   

Amennyiben a vizsgát tett személy  

 a 18. életévét betöltötte, a kérelmet saját maga,  
 ha 18. év alatti, vagy az ügy tárgyára tekintettel cselekvőképesnek nem minősül (gondnokság alatt áll), a 

kérelmet a törvényes képviseletét ellátó személy (szülő, gyám, gondnok)  
nyújthatja be.  

A kérelmet a vizsgázó által, illetve a törvényes képviselője által meghatalmazott személy is előterjesztheti. A 
meghatalmazott a képviseleti jogosultságát – ha azt a Rendelkezési Nyilvántartás nem tartalmazza –  köteles 
igazolni. 

Az igénybejelentéskor kötelezően csatolandó irat 

A kérelmezőnek a támogatással érintett díjak, azaz a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres 
közlekedési alapismeretek vizsga igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését és a megfizetett díj összegét hitelt 
érdemlően igazolnia kell.  

Az igazolás abban az esetben fogadható el, ha abból megállapítható a vizsgázó neve, a "B" kategóriás 
jogosítvány megszerzéséhez szükséges elméleti tanfolyam díja és a KRESZ vizsga díja, valamint a díjak 
megfizetésének ténye. A díjak összegét és befizetését a közúti járművezető Képzőszerv által kiállított igazolással 
javasoljuk bizonyítani.   

Az igény előterjesztésének határideje 

A támogatás iránti kérelem a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési 
alapismeretek vizsga sikeres letétele napjától számított egy éven belül terjeszthető elő. A megjelölt határidő 
jogvesztő. 

A támogatás folyósítása 

A támogatás iránti kérelmek határozattal kerülnek elbírálásra. A jogosultság megállapítása esetén a 
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a határozat kiadását követő 13 napon belül intézkedik a támogatásnak az ügyfél 
kérelmében megjelölt belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára utalásáról. 

A vonatkozó kormányrendelet alapján a támogatás sem postai úton, sem külföldi bankszámlára nem utalható.  

Nem magyar állampolgárságú személyek jogosultsága  

A támogatásra a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel jogosultak az alábbiakban felsorolt nem magyar 
állampolgárságú személyek is (a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39. § (1) bekezdés a) és c)‐
h) pontjában felsorolt nem magyar állampolgárságú személyek): 



1. a külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek (vagyis az Európai 
Gazdasági Térséghez tartozó országok állampolgárai, valamint családtagjaik), 

2. nemzetközi megállapodás alapján a magyar állampolgárokkal azonos elbírálás alá eső külföldi, 
3. azoknak az országoknak az állampolgárai, amelyekben a magyar állampolgár a viszonosság elve alapján 

igénybe veheti az adott állam felsőoktatási szolgáltatásait, 
4. a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény (a továbbiakban: kedvezménytörvény) hatálya 

alá tartozó, de magyar állampolgársággal vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával nem rendelkező 
személy, 

5. a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott – 
magát  magyar  nemzetiségűnek  valló  –  harmadik  országbeli  állampolgár,  feltéve,  hogy  nem  áll  a 
kedvezménytörvény hatálya alatt és magyar állampolgársággal sem rendelkezik, 

6. a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék 
Kártyával) rendelkező harmadik országbeli állampolgár, 

7. az összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárok. 

A nem magyar állampolgárságú kérelmező által a támogatás iránti kérelem benyújtásakor csatolandó további 
dokumentumok: 

A személyazonosság igazolásához az érvényes úti okmány vagy személyazonosító igazolvány, regisztrációs 
igazolás, vagy a lakcímkártya másolata. A fenti 6., 7., pontban említett személyek esetén a megjelölt státuszt  
igazoló okirat másolata.  

Az igazolás módja:  

 Az EU Kék Kártyával rendelkező személy az ezen státuszt igazoló tartózkodási engedély,  
 az  összevont  engedéllyel  rendelkező  harmadik  országbeli  állampolgár  ezen  státuszt  a  tartózkodási 

engedély 

másolatának benyújtásával igazolhatja. 

14.)	Az	egyes	tantárgyak	hallgatása	és	vizsgája	alóli	mentesítések	feltételei:	
	

A vizsgakötelezettség alóli mentesítés kezdeményezése a felmentés alapjául szolgáló - az 
iskolavezető által hitelesített - okirat fénymásolatának a jelentkezési laphoz csatolásával történik. A 
vizsgakötelezettség alóli mentesítést a kérelemre a közlekedési hatóság engedélyezi. 

 

Mozgáskorlátozott, vagy siket tanulót a képzés elméleti tantárgyainak tantermi foglalkozásain való részvétel 

alól – kérésére – az  iskolavezető mentesíti.  Javasoljuk  részükre az e‐learning elméleti oktatást. A mentesített 

tanulók felkészítésében a képző szerv a Tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre.” 

 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. 

Előírások a „B” kategóriába tartozó négykerekű gépkocsi mozgáskorlátozottak képzéséhez: 

a) a mozgáskorlátozott anatómiai és fiziológiai állapotának megfelel; 

b) a szakértői bizottság egyedi műszaki előírásainak megfelelően átalakított [13/1992. (VI. 26.) NM rend] 



A „B” kategóriás forgalmi vizsgán ‐ ha a mozgáskorlátozott vizsgázó járműve két üléses ‐ a vizsgabiztos ellátja 

a szakoktató részére előírt feladatokat is. 

15.)	A	tanuló	áthelyezés	és	a	teljesített	oktatásról	szóló	igazolás	kiadásának	
módja,	a	tanuló	áthelyezés	következményei:	
	
A képzés bármely szakaszában lehetőség van másik autósiskolába történő áthelyezését kérni, mely 
jelen képzési szerződés Tanuló általi egyoldalú felmondásának minősül. Felhívjuk a figyelmet, hogy 
az áthelyezési kérelmet közvetlenül Képzőszerv vezetőjének kell benyújtani. 

A Tanuló kezdeményezésére – az elbocsátó Képzőszerv „Képzési igazolás” nyomtatványt tölt ki 
három példányban, a hiteles adatok beírásával, ha 

 képzését másik képző szervnél kívánja folytatni, 

 képzését azonos képző szervnél folytatva, de másik közlekedési hatóság illetékességi 
területén kíván vizsgát tenni. 

A tanuló áthelyezéséhez szükséges képzési igazolást a tanuló kérésére az elbocsátó képzőszerv 
iskolavezetője -3 munkanapon belül - kiállítja. 

Az elbocsátó képző szerv által kitöltött igazolás egy példánya az elbocsátó képző szervnél 
marad, a másik két példányt a Tanuló kapja meg. Abban az esetben, ha a kérvényező fiatalkorú, a 
kérelmet a szülőnek (a törvényes képviselőnek) is alá kell írnia. 

A tanuló a képzési igazolás nála lévő két példányát a befogadó képző szerv részére átadja, mely 
képző szerv köteles az igazolás átvételétől számított 10 munkanapon belül azt átadni a működési 
területe szerint illetékes közlekedési hatóságra, amely intézkedik a szükséges nyilvántartások 
módosításáról, továbbításáról. 

Képzőszerv nyomatékosan felhívja Tanuló figyelmét arra, hogy a másik autósiskolába történő 
áthelyezés iránti kérelemhez kapcsolódó ügyintézés díja 15. 000,- Ft, mely összeg a Tanuló által 
fizetendő a Képzőszerv által kibocsátott számla ellenében, a kérelem kitöltésével egyidejűleg. 

16.)	Oktatási	helyszínek:	
	

Elméleti oktatás: Szeged, Mikszáth Kálmán u. 18. 

Gyakorlati oktatás váltási helye: Szeged, Török u. és Mérey u. parkoló. 

Tanpálya: Szeged, 25856/ helyrajzi számú (Sever Áruház mögötti) gyakorlópálya 

 Szeged, Kereskedő köz 3 – 5.szám alatti gyakorlópálya 

17.)	A	pótórák	igénylésének	módja,	díjai:	
	

Az elméleti tantárgyak az esetleges pótóra igényét a Tanuló az iskolavezetőjénél, gyakorlati 
vezetéssel kapcsolatos pótóra igényét pedig gyakorlati oktatójánál jelezheti szóban, vagy írásban. 



A hiányzás miatt elmaradt elméleti órák pótlása azt követő tanfolyamokon (tanmenet szerinti azonos 
órák) lehetséges (Vállalási feltételek 12. pont). 

Tanuló egyedi igénye esetén (pl.: saját gépjármű használata) az oktatási díj külön megállapodásban 
kerül rögzítésre. 

A gyakorlati órák esetében Képzőszerv a pótórákat az alapórákkal megegyező áron biztosítja. 

18.)	Az	engedélyező	hatóság	neve,	címe	telefonszáma:	
	

A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, 
utánképzésével és vizsgáztatásával kapcsolatos feladatokat a KAV Közlekedési Alkalmassági és 
Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság látja el, országos illetékességgel. 

A felügyeletet ellátó szervek megnevezése és elérhetőségei: 

Innovációs és Technológiai Minisztérium1011 Budapest, Fő u. 44 – 50 ; 

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Dél-alföldi 
Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Csongrád Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési 
Osztály  (6728 Szeged, Kereskedő köz 3-5) Tel:(62) 681-611 

19.)	A	tanuló	(vizsgázó)	jogai	és	kötelezettségei:	
	

Joga van a tanulónak: 

 a képzés megkezdése előtt megismerni a Vállalkozási Feltételeket és a képzési szerződés 
tartalmát 

 a vizsga sikere érdekében díjmentesen látogatni párhuzamos tanfolyam óráit 

 oktatót, vagy kocsi típust választani, 

 oktatójával egyeztetni a gyakorlati vezetés idejét 

 meghatározott módon lemondani a gyakorlati vezetést 

 panaszt tenni az iskolavezetőnél 

A Tanuló kötelessége: 

 a képzési szerződésben vállalt kötelezettségeit betartani 

 a foglalkozásokon józan, kipihent, közlekedésbiztonsági szempontból alkalmas állapotban 
megjelenni, azokon aktívan közreműködni, kulturáltan viselkedni 

 a tanórák- és vizsgák díját előre megfizetni 

 a tanfolyami órákra készülni, az oktató utasításait betartani 

 a munkavédelmi előírásokat betartani 

 a megbeszélt gyakorlati vezetési órákon időben megjelenni (48 órával előre lemondani) 

 késés esetén az oktatóra legalább 30 percet, 

 a hiányzást pótolni 

 forgalmi vizsga előtt nyilatkozatot tenni 



20.)	A	vizsgadíjak	és	azok	megfizetésének	módja	(lásd:	13.	pont):	
	

A vizsgadíjakat – az elméleti pótvizsga és az elsősegély-nyújtás vizsgadíj kivételével – az 
autósiskola ügyfélszolgálatánál kell befizetni. Felhívjuk a figyelmet, hogy a vizsgadíjak befizetése 
legkésőbb a vizsga időpontja előtt 8 nappal esedékes, melynek késedelmes teljesítése esetén a 
Tanuló vizsgára történő kiírása nem lehetséges. 

21.)	A	vezetői	engedély	kiadása:	
	

Járművezetésre jogosító okmányt az kaphat, aki az egészségi, pályaalkalmassági, képzési és 
vizsgáztatási előírásoknak, továbbá a Kormány 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendeletében 
meghatározott feltételeknek megfelel. 

A sikeres vizsgáról a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság Dél-alföldi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály 6728 Szeged, Kereskedő köz 
3-5. (Vizsgaközpont) vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő három munkanapon belül 
elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére. 

Vezetői engedélyt az alábbi bekezdésekben 

 nem követelmény a hat hónapos magyarországi tartózkodás igazolása, ha a harmadik 
ország állampolgárának kérelme a Magyarországon korábban megszerzett vezetői 
engedély pótlására irányul. 

 a nem magyar állampolgár kérelme alapján, a külföldön megszerzett vezetői 
engedélyhonosítására, illetve más EGT-állam hatósága által kiadott vezetői engedély 
cseréjére irányuló eljárás során a vezetői engedély kiadását megelőző hat hónapos 
magyarországi tartózkodás igazolása nem követelmény, ha a kérelem alapja a külföldi 
vezetői engedélybe bejegyzett érvényességi idő lejárata. Ez esetben a vezetői engedély 
kiadásának feltétele a tartózkodási jogosultságot igazoló okmány bemutatása mellett a 
külföldi személy jegyzőkönyvbe foglaltnyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a szokásos 
tartózkodási helye Magyarország területén van. 

foglaltak kivételével – csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek a szokásos tartózkodási helye 

Magyarország területén van, valamint nem magyar állampolgár esetében az engedély kiadását 

megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott. Ha a kérelmező külföldi hatóság által 
kiállított vezetői engedéllyel rendelkezik, a közlekedési igazgatási hatóság jár el. 

A magyarországi tartózkodást igazoló adatokat a közlekedési igazgatási hatóság szerzi be a 
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából. A személyi adat- és 
lakcímnyilvántartás hatálya alá nem tartozó harmadik országbeli állampolgár esetében az ügyfélnek 
kell bemutatnia az idegenrendészeti hatóság által kiállított tartózkodási jogot igazoló okmányt. 

A vezetési jogosultság első alkalommal történő megszerzésének napjától számított két évig a 
vezetői engedély kezdő vezetői engedélynek minősül. Kezdő vezetői engedéllyel motoros 
kategóriákra érvényesített bejegyzéssel utas nem szállítható. „B”, kategóriára érvényesített 
bejegyzéssel  pótkocsi nem vontatható.  

A vezetői engedély a járművezető alábbiak szerinti életkorának eléréséig csak belföldön történő 
járművezetésre jogosít: 



a „B” kategória esetében 18. életév 

az „AM” kategóriánál 16. életév. 

  

Malachowszky György 
iskolavezető 


