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1.  Iskola adatai: 
neve: AuTÓTh Iskola Korlátolt Felelőségű Egyéni Cég 
  rövidített forma: AuTÓTh Kfc. 
címe: Dunaújváros, Vasmű út 39. 2/208. 
e-mail címe: autoth@autoth.hu 
telefonszáma: +36 25/ 400 800 
  +36 30/371 9480 
honlapjának címe: https://autoth.hu/ 
 

2.  Cég formája: 

 Korlátolt Felelősségű Egyéni Cég 
 

3. Iskola engedélye: 

Cégbejegyzés száma: Cg.07-11-001087 
Képzési engedély száma: FE/KV/NS/A/80/1/2006 
FNYSZ regisztráció: B/2020/001501 
 

4. Iskolavezető adatai: 

neve: Tóth György (VII/1032-4/93.) 
e-mail címe: autoth@autoth.hu 
telefonszáma: +36 30/ 95 63 333 
 

5. Ügyfélfogadás rendje: 

helye: 
 2400. Dunaújváros, Vasmű út 39. II. emelet 208 szoba 
 Telefon: +36 (25) 400-800; +36 30/371 9480 
 

ideje: munkanapokon: 
 H. – K. - Cs 12.00 -től 16.00 –ig 
 Sze 09.00-tól 13.00-ig 
 szünnap: péntek 
 

6. Iskola telephelyei: 
 Nincs. 
 

7. Tanfolyamra való felvétel módja: 
Irodánkban, az ügyfélfogadási idő alatt kellő szóbeli tájékoztatás után, a jelentkezéshez szükséges 
jelentkezési lap kitöltésre kerül.  
Jelentkezhet a kiválasztott tanfolyamra az interneten is: 
A jelentkezés folyamata a https://autoth.hu/jelentkezes oldalon megtalálható. 
 

8. Az előírt egészségi és PÁV alkalmassági vizsgálat 
Egészségügyi (körzeti orvosi) alkalmassági igazolás: 
  -úrvezetői (1-es csoport) 
PAV alkalmassági vizsgálat nem szükséges. 
 

9. A tanfolyamra történő felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei 

9.1. A tanfolyamra történő felvétel feltételei 

 betöltött 16,5. életkor 
 8 általános iskolai végzettség 
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 egészségi alkalmasság 
 közbiztonsági alkalmasság 
 utánképzési kötelezettségnek eleget tett (ha szükség van rá) 
 
Ha megfelelt, írásbeli felnőttképzési szerződést kötünk a képzésre vonatkozóan.  
(Minta: : https://autoth.hu/images/Szerzodesi_feltetelek_AuTOTh.pdf )  
Az egészségügyi alkalmaságról szóló igazolás, illetőleg az alapfokú iskolai végzettség meglétének 
igazolása hiányában is megkezdhető, illetőleg befejezhető az elméleti képzés. Ezekről a tanulónak 
elegendő nyilatkoznia, azonban fontos, hogy ezen feltételek ellenőrzése az első elméleti vizsga előtt 
történik a közlekedési hatóság részéről és nem teljesülése esetén a vizsgára bocsátás megtagadása 
történik. Egészségügyi alkalmatlanság esetén az elméleti tandíj nem jár vissza, ezért célszerű a 
tanfolyam elkezdése előtt az egészségügyi alkalmasságról szóló orvosi igazolást megszerezni. 
 

9.1.1. Segédanyagok: 

Az eredményes felkészüléshez internetes oktató és vizsgáztató programot biztosítunk. 

 

9.2. A vizsgára bocsátás feltételei 

9.2.1. Az elméleti vizsgára bocsátás feltételei 

(1) Elméleti vizsgára az bocsátható, aki 
a) a tanfolyam elméleti részét a tanulók számára a képző szerv által elkészített vállalkozási feltételekben 
meghatározott óraszámok szerinti tanórákon való részvétel és az előírt feladatok képző szerv által 
igazolt teljesítését elvégezte és az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított 
kevesebb, mint kilenc hónap telt el, továbbá a vizsgára jelentkezés feltételeként előírt képzési rész 
teljesítését a képző szerv igazolja a vizsgaközpont részére a jelentkezési lapon bemutatta vagy annak 
elvégzése alól mentesült, továbbá aki a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési 
okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló rendelet alapján tanfolyammentes vizsgát tehet, 
b) megfelel az egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint – írásbeli nyilatkozata alapján – a külön 
jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek, 
c) nem gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetén, írni, 
olvasni tud, 
d) a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül a jogszabályban előírt életkornál 
da) tanfolyami képzés esetén legfeljebb három hónappal fiatalabb, 
e) a gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetében az alapfokú 
iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik, 
f) a vizsgára való jelentkezésig a külön jogszabályban meghatározott módon az igazgatási szolgáltatási 
díjat képző szerv útján vagy közvetlenül megfizette, 
g) meglévő vezetői engedélyét a vizsgán bemutatja. 
(4) A tanuló az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napján a igazolja a vizsgaközpont 
részére: 
a) személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel, 
b) az iskolai végzettség igazolására szóló okmány 
ba) eredeti példányával, 
bb) a közjegyző vagy a kiállító által hitelesített példányával, 
bc) külföldi bizonyítvány és oklevél 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), vagy 
bd) külföldi bizonyítvány és oklevél 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. 
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(5) 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 vizsga helye: Dunaújváros, Október 23. tér 10-11. 
 

9.2.2. A gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei 

(1) Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki 
a) a megfelel a külön jogszabályokban meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint – 
írásbeli nyilatkozata alapján – a külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági 
feltételeknek, valamint nem gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló 
vizsga esetén, írni, olvasni tud. 
b) a jogszabályban a vezetői engedély kiadásának feltételéül előírt életkort betöltötte;  
c) az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott, vagy a vizsgakötelezettség alól mentesült és 
a közlekedési alapismeretek vizsgája érvényes, továbbá 
d) a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részét a tanulók számára a képző szerv által 
elkészített vállalkozási feltételekben meghatározott óraszámok szerinti tanórákon való részvétel és az 
előírt feladatok képző szerv által igazolt teljesítése szerint elvégezte és az erről szóló kiállított 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, 
e)  a meghatározott kötelező óraszámokat és menettávolságokat igazoltan teljesítette, 
f)  a vizsgára való jelentkezésig a külön jogszabályban meghatározott módon az igazgatási szolgáltatási 
díjat képző szerv útján vagy közvetlenül megfizette, 
g) meglévő vezetői engedélyét a vizsgán bemutatja. 
(2) - 
(3) Elméleti vizsga és tanfolyam nélkül is gyakorlati vizsgára bocsátható az, aki 
a) automatikusan működtetett tengelykapcsolóval, illetőleg sebességváltóval felszerelt jármű 
vezetésére korlátozott vezetői engedélyét hagyományosan működtetett erőátvitelű jármű vezetésére 
terjeszti ki, vagy 
b) mint mozgássérült, meghatározott jármű vezetésére jogosító érvényes vezetői engedélyét más – de 
ugyanabba a kategóriába tartozó – jármű vezetésére kívánja érvényesíttetni, vagy 
c) a meglévő lassú jármű vezetésére jogosító vezetői engedélyét (járművezetői igazolványát) „T” 
kategóriára kívánja kiterjeszteni, vagy 
d) számára a bíróság a járművezetés újbóli gyakorlását a járművezetéshez szükséges jártasság 
igazolásától tette függővé. 
(5) - 
(7) 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 
teljes képzés megismétlését követően jelenthető újabb vizsgára. 
 
A vizsga helyszíne: Dunaújváros, és/vagy Dunaújváros környéke 
 
Az első gyakorlati vizsgát megelőzően a tanuló kérelmére a jelentkezési lapon feltüntetett, eredetileg 
megszerezni kívánt vezetői engedély kategóriát a közlekedési hatóság módosítja, amennyiben a 
kérelmezett vezetői engedély kategória elméleti képzési és vizsgakövetelményei az eredetileg 
megszerezni kívánt vezetői engedély kategóriával azonosak. E tekintetben azokat a vezetői engedély 
kategóriákat kell azonosnak tekinteni, amelyeknek 
a) a kötelezően előírt elméleti óraszámai, 
b) az elméleti vizsga során számonkért vizsgatárgyak száma és megnevezése és 
c) az elméleti vizsgatárgyanként a kérdések száma megegyezik.  
A forgalmi vizsga időpontját az oktató határozza meg a tanulóval való egyeztetés után. 
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9.2.3. Vizsgaokmányok: 

A személyi azonosságot igazoló okiratot, a lakcím nyilvántartó kártyát, -ha van- az érvényes 
jogosítványát a vizsgázó valamennyi vizsgára köteles magával vinni és azt a vizsgabiztosnak 
bemutatni, illetve átadni. 
 

9.3. Elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésére vonatkozó rendelkezéseket 

Az elsősegélynyújtás vizsgával nem rendelkező, vagy felmentéssel nem rendelkező tanulónak 
elsősegélynyújtó tanfolyamot kell elvégezni és annak anyagából vizsgázni kell. Jelentkezni a Magyar 
Vöröskereszt irodájában lehet (Dunaújváros, Városháza tér 1. VIII. em.). 
A felmentésre jogosító végzettségekre is a Vöröskereszt irodájában lehet. 
 

9.4. Az alapfokú iskolai végzettség igazolásának módja 

Az alapfokú iskolai végzettségről a bizonyítványt a Vizsgaközpontban (Dunaújváros, Október 23-a 
tér 10-11) kell bemutatni. Ennek elmulasztása az első vizsgán még nem jár hátránnyal, de azt követően 
addig nem lehet újabb vizsgát tenni, amíg az igazolás nem lett bemutatva. 
 

9.5. Vizsgaigazolás kiállítása 

A Vizsgaközpont a sikeres vizsgáról kiállított vizsgaigazolást, az illetékes közlekedési igazgatási 
hatóság (Okmányiroda) részére megküldi. 
 

9.6. Vezetői engedély kiállítása 

A tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások (pl. elsősegélynyújtási 
ismeretek megszerzésének igazolása) birtokában kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási 
hatóságnál (Okmányiroda) a vezetői engedély kiállítását, 
 

10. Képzés rendje 

10.1. Elméleti tanfolyam tantárgyak: 

 Közlekedési ismeretek   
 Járművezetés elmélete   
 Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek  
Elméleti oktatás kötelezően előírt minimális óraszáma: 28 óra 
 

10.1.1. Tanfolyami képzés 

Folyamatosan, kellő jelentkező esetén indul. 
Az iskola által leadandó elméleti óraszám: 28 + 4 óra  
Tanóra időtartama:  45 perc + 10 perc szünet, vagy 90 perc + 15 perc szünet. 
 

10.1.2. E-learning képzés 

E-learning képzésre irodánkban, vagy honlapunkon: 
https://autoth.hu/jelentkezes - ONLINE KRESZ TANFOLYAMRA JELENTKEZÉS! linken lehet 
regisztrálni 
A képzés jelentkezés és a tanfolyamdíj online befizetése után "azonnal" indulhat.  
Az online elméleti oktatás kötelezően előírt minimális óraszáma: 28 óra 
Szükség esetén –külön díj ellenében- konzultációs lehetőséget biztosítunk. 
E-learning képzés esetén a meghatározott oktatási idő akkor tekinthető teljesítettnek, ha az e-learning 
képzést a tanuló elvégezte és erről az E-Titán rendszer igazolást állított ki 
További információ: https://autoth.hu/images/Szerzodesi_feltetelek_AuTOTh.pdf  
E-LEARNING KÉPZÉSEK FELTÉTELEIRE ÉS AZ E-TITÁN RENDSZER HASZNÁLATÁRA 
 

10.2. Gyakorlati oktatás: 
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Az eredményes felkészüléshez szükséges óraszám egyéni képességeken múlik, amely tendencia 
szerűen az életkorral is összefügg, de általánosítható igazságot nem lehet megállapítani. 
a) A vezetési gyakorlatra közúton, csak a sikeres elméleti vizsgát követően, a gyakorlati óradíjak az 

iskolához történő befizetése után kerülhet sor.  
b) A tanuló kiértesítését a vezetés megkezdéséről az oktató személyesen, telefonon vagy e-mailben 

kezdeményezi a tanuló által a jelentkezéskor megjelölt címen. A további vezetések idejéről és 
kiindulási helyéről személyesen állapodnak meg az oktatóval, a szabadidejük egyeztetése után. Az 
oktatók a hét munkanapjain (esetenként más napokon is) dolgoznak. 

c) A levezetett órákat a Tanuló és az oktató az aláírásukkal igazolja a vezetési kartonon. Amennyiben 
kifogása van a tanulmányi idő érdemi eltöltésével kapcsolatban (pl. az oktató késve jelent meg, 
korábban távozott, az oktatási idő egy részében magánügyeit intézte) a tanuló tagadja meg az 
oktatási óra igazolását, és az esetet jelentse az iskolavezetőnek. 

d) Amennyiben a hallgató úgy érzi, hogy oktatójával nem alakult ki az eredményes tanulást szolgáló 
munkakapcsolat, másik oktatót választhat. Hasonló jogokkal az oktató is rendelkezik. Az 
oktatócserét az ügyfélszolgálatnál vagy az iskolavezetőnél kell kérni. 

e)  - 
 

10.2.1. Alapoktatás (járműkezelési gyakorlatok): 

Az alapoktatás során a jármű feletti uralmat (jármű technikai kezelését, manőverezési feladatokat) és 
a jármű biztonsági ellenőrzési feladatait kell elsajátítania, elsősorban forgalommentes helyen. 
 

10.2.2. Főoktatás (forgalmi gyakorlatok): 

Az oktatás során a tanulóknak meg kell ismernie a biztonságos, előrelátó, együttműködő járművezetés 
alapelemeit. 
 

10.2.3. Kötelező óraszámok és teljesítendő menettávolságok a közúti járművezető-képző 

tanfolyamokon 

Kategória Járművezetési gyakorlat 

Sóra K Je Szü Sóra A F F/v F/o F/é M 

A1, A2, 22 X X X 16 6 10 8 2 – 240 

A11) érvényes „B” kategóriás vezetői 
engedély esetén 

3 X X X 2 1 1 1 – – 30 

A22) „A1” kategória megszerzését 
követő két éven belül 

- - - - 12 4 8 6 2 – 180 

A23) „A1” kategória megszerzését 
követő két éven túl 

3 X X X 8 2 6 4 2 - 120 

A4) „A2” kategória megszerzését 
követő két éven belül 

- - - - 12 4 8 4 4 – 180 

A5) „A korlátozott” vagy „A2” 
kategória megszerzését követő két 
éven túl 

3 X X X 8 2 6 4 2 - 120 

A2) „A1” kategória megszerzését 
követő két éven belül 

- - - - 16 6 10 8 2 - 240 

A3) „A1” kategória megszerzését 
követő két éven túl 

3 X X X 10 4 6 4 2 - 150 

A6) amennyiben betöltötte 24. életévét, 
és nem rendelkezik sem „A1” 
kategóriás, sem „A2” kategóriás 
vezetői engedéllyel 

22 X X X 26 10 16 11 5 – 390 

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

F/k 
= éjszakai vezetés 
= vezetés könnyű terepen 

 
M = Menettávolságok kilométerben   

 

10.3. Vizsgatárgyak és a gyakorlati vizsgatárgyak vizsgaideje (percben) 

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki a kötelező óraszámot és a menettávolságokat igazoltan 
teljesítette, a vizsga és a vizsgaóra díját az iskolába befizette. 
 

 
Kö = Közlekedési alapismeretek. Tartalmaz járművezetés elméleti, valamint az „A”, „B”, továbbá az „A1”, és „A2” kategóriánál szerkezeti 

és üzemeltetési kérdéseket is. 
Jk = Járműkezelési vizsga. 
F = Forgalmi vizsga. 
az 1. jelű oszlop időértékei a teljes vizsga időket, 
a 2. jelű oszlop időértékei a feladatok végrehajtására biztosított maximális időket, 
a 3. jelű oszlop időértékei a közúton vezetéssel töltött időket jelentik. 
 

11. Járműhasználat 

11.1. Választható típusok 

A tanuló az oktatók, és jármű típusok közül választhat és azon a járművön vizsgázhat, 
amelyiken tanult: 
 
 Popovics István OPEL ASTRA 
 Tóta Zoltán VOLKSWAGEN 
 Kovács József HONDA JAZZ 
 Hajdu István OPEL CORSA-E 
 Földesi Bánk SKODA FABIA 
 

11.2. A tanuló által biztosított jármű esetén a használat feltételeit 

Amennyiben saját járművön kíván tanulni, annak meg kell felelnie, hogy:  
„B” kategóriába tartozó négykerekű személygépkocsi, amely az alábbi jellemzőkkel és 
felszerelésekkel rendelkezik: 
a) jellemzők: 
aa) legalább 5 személy befogadóképesség, 
ab) legalább négyajtós kivitel, 
ac) legalább 100 km/óra sebesség elérésére alkalmas; 
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b) kötelező felszerelések és tartozékok: 
ba) a járműnek legalább négy ülését fejtámlával kell felszerelni, amennyiben azt a gyári 
kialakítás lehetővé teszi, 
bb) olyan oldalhelyes irányjelző visszajelző, amely az oktatói és a hátsó ülésekről is jól 
láthatóvá teszi az irányjelző működését, 
bc) kettős pedálrendszer, amely a járművezető melletti ülésből is biztosítja az üzemi pedálokkal 
elérhető szabályozást. A pótfék hatásosságának el kell érnie az üzemi fék hatásosságának 
legalább 90%-át, 
bd) három darab visszapillantó tükör, amely a vezetőülésből biztosítja a jármű mellett lévő 
mindkét oldali forgalmi sávra történő hátralátást [a közúti járművek forgalomba helyezéséről és 
forgalomban tartásáról szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: 6/1990. (IV. 
12.) KÖHÉM rendelet) 78. § (1)–(2) bekezdése alapján], 
be) két darab pót-visszapillantó tükör, amely a vezető melletti ülésből biztosítja a jármű mellett 
lévő mindkét oldali forgalmi sávra történő hátralátást (a két jobb oldali külső visszapillantó 
tükör egy olyan kialakítású tükörrel is helyettesíthető, amely a vezető- és a vezető melletti 
ülésből is biztosítja a jármű mellett lévő jobb oldali forgalmi sávra történő hátralátást). 
„B” kategória a mozgáskorlátozottak képzéséhez: 
„B” kategóriába tartozó négykerekű gépkocsi, amely az alábbi jellemzőkkel és felszerelésekkel 
rendelkezik: 
a) a mozgáskorlátozott anatómiai és fiziológiai állapotának megfelel; 
b) a szakértői bizottság egyedi műszaki előírásainak megfelelően átalakított [a közúti 
járművezetők egészségügyi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM 
rendelet alapján], 
c) a járművezető melletti ülésből működtethető, az üzemi fékberendezésre ható pótfék pedállal 
van felszerelve. A pótfék hatásosságának el kell érnie az üzemi fék hatásosságának legalább 
90%-át, 
d) két darab pót-visszapillantó tükörrel van ellátva, amely a vezető melletti ülésből biztosítja a 
jármű mellett lévő mindkét oldali forgalmi sávra történő hátralátást (a két jobb oldali külső 
visszapillantó tükör egy olyan kialakítású tükörrel is helyettesíthető, amely a vezető- és a 
vezető melletti ülésből is biztosítja a jármű mellett lévő jobb oldali forgalmi sávra történő 
hátralátást). 
 

12. A hiányzás pótlásának módja 
12.1. Tanfolyami képzés 

• Az előadásokról maximum 10 %-ot lehet igazoltan távol lenni! Ha a tanuló a megengedett 
óraszámnál többet hiányzik, a kimaradt témaköröket pótfoglalkozásokon az irodánkban 
térítés ellenében lehet pótolni, ill. lehetőség van a soron következő tanfolyamokon 
díjmentesen részt venni azokon az órákon, amelyeken előzőleg nem volt jelen. 

 

12.2. Gyakorlati képzés 

• Amennyiben a tanuló vezetési gyakorlaton halaszthatatlan elfoglaltsága miatt előre 
láthatóan nem tud megjelenni, azt az oktatónak (személyesen vagy telefonon) mielőbb 
igyekezzék bejelenteni. A bejelentést az iskola ügyfélszolgálati irodájában is lehet 
kezdeményezni. A Tanuló a vezetési óráról 20 percet meghaladó késése, vagy legalább 
12 órával korábban, előzetesen be nem jelentett távolmaradása esetén az adott vezetési 
óra díját elveszti. 

• Ha a foglalkozáson az oktató a tervezett időben nem jelenik meg (pl. műszaki hiba vagy 
baleset miatt), úgy a tanuló 20 perc várakozás után távozhat. Ebben az esetben tandíjat 
természetesen nem fizet. 

• Ha a gyakorlati vizsga az oktató hibájából nem sikerül (pl.: oktató nem jelenik meg a 
vizsgán) a pótvizsga díját az oktató fizeti meg. 
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12.3. Vizsga 

• A közlekedési hatóság az önhibáján kívül eső feltételek hiánya miatt meghiúsult 
vizsgaesemény esetében a vizsgázó új vizsgát kizárólag a közúti járművezetők és a 
közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és 
vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló miniszteri rendeletben meghatározott 
vizsgadíj ismételt befizetése után tehet. 

 

13. A tandíj összege, a tandíj befizetésének módja, továbbá a megszerezni kívánt kategóriához 
szükséges egyéb díjak, költségek 

 

13.1. Tandíjak és egyéb képzési díjak, költségek 

Aktuális tandíjaink és egyéb képzési díjak innen tölthetőek le:  
https://autoth.hu/informaciok - AuTOTh_kepzesi_dijak.pdf 

A tandíj és az egyéb képzési költség, valamint az annak alapját képező díjtételek beszedésére és 
számla kiállítására kizárólag a képző szerv jogosult. A képzésben közreműködő szakoktató a tanulótól 
díj vagy ellenszolgáltatás átvételére nem jogosult. A szakoktató képzési közreműködéséért kizárólag 
a képzést végző képző szervtől jogosult díjazásra. A képző szervnek számla/bizonylat ellenében 
megfizetett képzési költség minden képzéssel kapcsolatos díjat tartalmaz. 

13.2. A tandíj befizetésének módja  

A tan- és vizsgáztatás díját az interneten a Tanuló eTitán felületen bankkártyával, ügyfélfogadó 
irodában, készpénzben, vagy banki átutalással lehet kiegyenlíteni (OTP Bank 11736037 - 20543075), 
akár több részletben is.  

13.3. A gyakorlati képzés és pótóra díja:  

A gyakorlati képzés óradíjáról a Tanuló és az oktató állapodnak meg a Tanuló kívánságának 
megfelelően (hétvégi oktatás, gyorsított képzés, …). A gyakorlati oktatók alap gyakorlati képzési 
díjairól a Tanuló előzetesen is tájékozódhat az e-Titán Rendszerben.  
Tanuló tudomásul veszi, hogy a gyakorlati képzés díja – beleértve a pótórák díját is – az e-Titán 
Rendszerben a gyakorlati oktató kiválasztásától, illetve az autósiskola által kijelölt oktatótól függ, és 
a kiválasztás időpontjától kezdődően a gyakorlati képzés során nem változik.  
Kivételt képez ez alól, ha  

a) a Tanuló és a szakoktató ezt közösen kezdeményezik,  
b) a Tanuló a gyakorlati képzés során másik oktatót kíván választani - ebben az esetben a 

kiválasztott új gyakorlati oktató által alkalmazott díjak eltérőek lehetnek,  
c) az oktatási költségek a képzőszervtől független körülmények miatt jelentős mértékben 

megváltoznak. 
 

14. Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei 

14.1. Elméleti tanfolyam: 

Az elméleti tanfolyam elvégzésére kötelezett mozgáskorlátozott, siket, valamint az olyan tanulót, aki 
a magyar nyelvet nem (vagy nem eléggé jól) beszéli, a tanfolyam elméleti tantárgyainak 
foglalkozásain való részvétel alól /kérésére/ az iskolavezető mentesíti.  
A mentesített tanulók -kérése esetén- felkészítése pótfoglalkozásokon, annak díjszabásával történik. 
 

14.2. Vizsga: 

Elméleti vizsga alóli mentesítést csak a KAV (vizsgaközpont) adhat, ehhez ott be kell mutatni -
ügyfélfogadási időben- a mentesítésre jogosító dokumentumokat. 
Amennyiben a vizsgaközpont nem fogadja el a mentesítést, az elméleti tanfolyam elvégzését 
követően elméleti vizsgát kell tenni. 
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A közlekedési hatóságtól kapott engedély alapján az írásbeli, vagy a számítógépes elméleti vizsga 
helyett 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.” 
A KAV ügyfélfogadás helye: Dunaújváros, Október 23. tér 10-11. 
 

14.3. Mentesítés a pótvizsgadíj megfizetése alól 

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 utóbb nem pótolható, így a vizsgázót pótvizsgadíj megfizetése alól a 
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. 
 

15. A Tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja, a tanuló 
áthelyezés következményei 

Ha tanulmányait a Tanuló a képzés egy részének elvégzése után (pl.: elmélet vagy a vezetés 
megkezdése után) másik autósiskolánál akarja folytatni, azt irodánkban be kell jelenteni, ahol 
igazolást kap az addig megszerzett vizsgákról, levezetett óráiról. 
A Tanuló köteles az általa megkezdett, levezetett órák díját kiegyenlíteni. 
Az iskola köteles a Tanuló által befizetett, a Tanuló általa nem levezetett órák díját visszafizetni. 
Az iskola köteles a Tanuló által befizetett, még az iskolánál lévő vizsgadíjat visszafizetni. 
A képzési igazolásokat átvételkor a Tanulónak aláírásával hitelesíteni kell, illetve, ha az 
átvételkor nincs 18 éves, a szülő és/vagy gondviselőnek is hitelesíteni kell. 
A tanulói áthelyezés költsége: https://autoth.hu/informaciok - AuTOTh_kepzesi_dijak.pdf 
 

16. Az oktatási helyszínek címe 

A helyhez kötött képzések helyszínei 
Alaptanfolyam: 

 CSILLAGHÁZ: Dunaújváros, Vasmű út 39. II. emelet 208 szoba; 
Gyakorlati tanpálya: 

 Dunaújváros, Budai N. A. úti rutinpálya 
Gyakorlati oktatás helyszíne:  

 Dunaújváros, és/vagy Dunaújváros környéke 
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17. A pótórák igénylésének módja, díja, 

A pótóra szükséges mennyiségére az oktató tehet javaslatot, ennek el- (nem) fogadása a Tanuló joga. 
A képzés pótdíját az interneten a Tanuló eTitán felületen bankkártyával, ügyfélfogadó irodában, 
készpénzben, vagy banki átutalással lehet kiegyenlíteni (OTP Bank 11736037 - 20543075), akár több 
részletben is. 
A pótóra díja megegyezik az alapóra díjával. 
 

18. Az engedélyező hatóság megnevezése, címe és telefonszáma, felügyeletet ellátó szervezetek 
megnevezése és elérhetőségei 

engedélyező hatóság: 
Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) 
 Székhely: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5. 

Postacím: 1358 Budapest, Pf. 14. 
E-mail: info@ekm.gov.hu 

a képzéssel, vizsgáztatással kapcsolatban felügyeletet ellátó szerv: 
Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (továbbiakban: KAV) 
 Székhely: 8000. Székesfehérvár. Sárkeresztúri út 12. 
 Telefonszám: +36-30-146-3460, +36-30-376-0690 
 E-mail: fejer@kavk.hu  
 

19. A vizsgázó jogai és kötelezettségei 

19.1. A vizsgázó jogai:  

• a vizsga időpontját előzetesen egyeztetni  
• oktatót, vagy kocsi típust választani,  
• meghatározott módon lemondani a vizsgát  
• a vizsga tekintetében panaszt tenni a vizsgaközpontnál  

19.2. A vizsgázó kötelessége:  

• a képzési szerződésben vállalt kötelezettségeit betartani  
• a vizsga díját előre megfizetni  
• vizsga előtt nyilatkozatot tenni 
• a vizsgán józan, kipihent, közlekedésbiztonsági szempontból alkalmas állapotban megjelenni, 

aktívan közreműködni, kulturáltan viselkedni  
• az oktató, vizsgabiztos utasításait betartani  
• a közlekedés biztonsági, tűz- és munkavédelmi előírásokat betartani  
 

20. A vizsgadíjakat és azok megfizetésének módja 
A vizsgáztatás díját az interneten a Tanuló eTitán felületen bankkártyával, ügyfélfogadó irodában, 
készpénzben, vagy banki átutalással lehet kiegyenlíteni (OTP Bank 11736037 - 20543075), a 
vizsgaidőpont foglalását megelőzően legalább12 órával. 
A vizsgadíj beszedésére és a bizonylat kiállítására kizárólag a képző szerv jogosult. 
A vizsga díját az iskola, a vizsgafoglalást megelőzően átutalja a vizsgaközpont részére. 
 

21. Fontos tudnivalók 

21.1. A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott fontosabb 

előírások 

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti 
közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról: -kivonat- 
Hatályos: 2022.07.04- 
6. Járművezetésre jogosító okmányok kiadásának feltételei 
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13. § *  Járművezetésre jogosító okmányt az kaphat, aki az egészségi, pályaalkalmassági, képzési és 
vizsgáztatási előírásoknak, továbbá az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel, valamint az 
elsősegélynyújtási ismereteket megszerezte vagy az elsősegélynyújtási vizsgakötelezettsége alól a Magyar 
Vöröskereszt igazolása szerint mentesült. 
14. § A járművezetésre jogosító okmány kiadásának életkori és jártassági feltételeit a 7. melléklet 
tartalmazza: 

I. Életkori feltételek 
14. életév az „AM” kategóriába tartozó jármű vezetésére. 
16. életév az „A1” kategóriába tartozó gépjármű vezetésére. 
17. életév a „B” kategóriába tartozó gépjármű vezetésére. 
18. életév az „A2” kategóriába tartozó gépjármű vezetésére. 
20. életév: az „A” kategóriába tartozó motorkerékpár vezetésére legalább kétéves „A2” kategóriás 

motorkerékpár vezetési gyakorlat esetében. A 21. életév betöltéséig az „A” kategóriás vezetői 
engedéllyel csak olyan motoros tricikli vezethető, melynek teljesítménye a 15 kW-ot nem haladja 
meg. 

24. életév: „A” kategóriába tartozó motorkerékpár vezetésére, előzetes motorkerékpár vezetési 
gyakorlat hiányában. 

 
15. § *  (1) *  Vezetői engedélyt csak olyan személynek lehet kiadni, akinek a szokásos tartózkodási helye 
Magyarország területén van. Ha a kérelmező külföldi hatóság által kiállított vezetői engedéllyel 
rendelkezik, a közlekedési igazgatási hatóság a 17-19. § alapján jár el. 
(2) *  A magyarországi szokásos tartózkodási hely meglétének ellenőrzése érdekében a vezetői engedély 
kiállítása ügyében eljáró hatóság vizsgálja, hogy 

a) a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó személy rendelkezik-e érvényes 
magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, 
b) a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá nem tartozó személy rendelkezik-e legalább 185 
napig érvényes magyarországi tartózkodási engedéllyel. 

(2a) *  Bejelentett, érvényes magyarországi lakcím hiányában az (1) bekezdésben foglaltak szerinti 
magyarországi tartózkodás nem tekinthető igazoltnak. Az (1) bekezdésben foglaltak szerinti 
magyarországi tartózkodás nem tekinthető igazoltnak továbbá abban az esetben sem, ha a lakcím vagy az 
idegenrendészeti hatóság által kiállított tartózkodási jogot igazoló okmány érvényessége alapján a 
kérelmező nem jogosult legalább 185 napot Magyarország területén tartózkodni. 
(3) *  Ha az ügyfél szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van, abban az esetben igazolnia 
kell ezt a tényt a vezetői engedély iránti kérelem benyújtásakor. 
(4) *  A külföldön megszerzett vezetői engedély cseréjére, vagy - harmadik ország hatósága által kiadott 
okmány esetében - honosítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, ha a kérelmező nem 
Magyarországon szerez olyan járműfajta vezetésére való jogosultságot, amellyel korábban nem 
rendelkezett. Az adott járműfajtára külföldön megszerezett vezetési jogosultság kizárólag az e 
jogosultságot tartalmazó külföldi vezetői engedély cseréje vagy honosítása útján jegyezhető be a magyar 
vezetői engedélybe. 
16. § (1) Járművezetésre jogosító okmányt nem kaphat az a személy, aki járművezetésre 
közlekedésbiztonsági szempontból alkalmatlan. E rendelet alkalmazásában közlekedésbiztonsági 
szempontból járművezetésre 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 végleges határozatával elrendelte, annak 
időtartama alatt, 
d) *  akit a bíróság cselekvőképességet teljesen 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 véglegessé válásától 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, 
g) *  akit a IV. pályaalkalmassági kategóriában járművezetésre pályaalkalmassági szempontból 
alkalmatlannak minősítettek, az alkalmasság igazolásáig. 
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(2) Akit a bíróság a járművezetéstől véglegesen tiltott el, de később a büntetés alól mentesült, vezetői 
engedélyt csak teljes körű vizsga letételét követően kaphat. A vizsga letételének nem feltétele a 
tanfolyamon való részvétel. 
(3) Amennyiben a bíróság vagy a rendőrség a vezetésre jogosító okmány visszaadását, vagy a vezetési 
jogosultság gyakorlását 
a) jártasság igazolásához, 
b) új járművezetői vizsgához, 
c) egészségi alkalmasság vagy 
d) a pályaalkalmasság igazolásához 
kötötte, a közlekedésbiztonsági alkalmatlanság mindaddig fennáll, amíg a járművezető ezen 
kötelezettségének vagy az utánképzésre vonatkozó kötelezettségének eleget nem tett. 
 
A 24/ 2005. (IV. 21.) GKM rendelet  
Hatályos: 2021.10.09- 
10. § (1) bekezdés e) pontja szerinti közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek 
képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló alapfokú iskolai végzettség 
igazolásának módja a gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló 
vizsga esetében az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik, 
 

21.2. Egyéb tudnivalók 

a) Az elméleti, gyakorlati foglalkozásokon a Tanuló vezetésre képes állapotban és az oktatási 
körülményekhez igazodó öltözetben köteles megjelenni. 

b) A Tanuló a tanfolyami órákra készül és az oktatói utasításokat követi (különösen a gyakorlati 
vezetésnél, ahol az oktató minősül a jármű vezetőjének). 

c) A Tanulónak a képzőszerv tanulmányi és pénzügyi rendelkezéseit be kell tartania. 
d) A munka-, baleset- és tűzvédelmi előírásokat a Tanuló köteles betartani. 
e) A gyakorlati vizsgákat a sikeres KRESZ-vizsga időpontjától számított 2 éven belül be kell fejezni.  
f) Ha a vizsgán valamely vizsgatárgyból nem felel meg, három munkanap nap után tehet újabb 

vizsgát. 
g) PAV vizsgálatra az ötödik sikertelen forgalmi vizsga után kell jelentkezni. 
h) A Tanuló titoktartást kérhet az iskolától és az oktatótól a személyiségi jogait érintő kérdésekben. 
i) Az iskolánál a szakoktatók kötelező éves képzésén túl, az iskolavezető vagy a képzésvezető által 

meghatározott időpontokban, belső szakfelügyeleti ellenőrzéseket tartunk, majd azt követően, de 
legalább évenként, kiértékelést, továbbképzést tartunk. Bízunk abban, hogy az ilyen továbbképzés, 
tapasztalatcsere az iskolában folyó képzés minőségét tovább javítja. 

j) Az oktatás során a képzéssel kapcsolatos kérdéseire, problémáira az oktatójától vagy az 
ügyfélszolgálati irodában lévő ügyintézőtől kaphat választ. 
Ha ez nem kielégítő, akkor az iskolavezetőhöz fordulhat. 

 
 

21.3. KRESZ tanfolyam és vizsgadíjhoz nyújtott támogatás  

(csak „B” kategóriás képzés esetében!) 

 
A közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról: 
Tájékoztatjuk, hogy a Kormány 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelete szerint a „B” kategóriás vezetői 

engedély megszerzéséhez szükséges, sikeresen letett elméleti vizsga díjához, illetve a hozzá 
kapcsolódó elméleti tanfolyam díjához támogatás igényelhető 

A támogatást az a személy veheti igénybe, aki 
• a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges sikeres elméleti vizsgáját 2018. 

július 1-jét követően tette le, és a sikeres vizsga napján a 20. életévét még nem töltötte be. 
• a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga napján a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 

törvény szerinti csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban vagy a családok 
támogatásáról szóló törvény szerinti gyermekgondozást segítő ellátásban részesült. 

A támogatás összege az elméleti tanfolyam díjának és a sikeres elméleti vizsga hatósági díjának 
ténylegesen megfizetett összege, de legfeljebb 25 000 Ft. 
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A kérelem benyújtásához szükséges űrlapot innen töltheti le, melyet postai úton vagy ügyfélkapuval 
rendelkezőknek elektronikus úton kell eljuttatnia a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére. 

A kérvény benyújtásával egyidejűleg mellékelnie kell a díjak megfizetését igazoló dokumentumokat 
is.  

A benyújtott kérelmet a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság bírálja el. 
 
 


