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1. Képző szerv 

• megnevezése: Bernhardt Autósiskola Kft. 

• címe: 7150 Bonyhád, Benczúr u. 43. 

• e-mail címe: bernhardtautosiskola@gmail.com 

• telefonszáma: 06-30/500-3310 

• honlap címe: www.bernhardtautosiskola.hu 

2. Cégforma: Korlátolt Felelősségű Társaság 

• cégnév: Bernhardt Autósiskola Kft. 

• székhely: 7150 Bonyhád, Benczúr u. 43. 

3. Cégjegyzékszám: 17-09-012983 

4. Iskolavezető: 

• neve: Bernhardt Róbert 

• e-mail címe: benirobi44@gmail.com 

• telefonszáma: 06-30/500-3310 

5. Ügyfélfogadó 

• címe: 7150 Bonyhád, Gyár u. 1. 

telefonszáma: 06-70/443-3609 

az ügyfélfogadás időpontjai: munkanapokon, hétfő-péntek: 10:00 – 16:00. 

• címe: 7100 Szekszárd, Tinódi u. 11. 

telefonszáma: 06-70/443-3608 

az ügyfélfogadás időpontjai: munkanapokon, hétfő-péntek: 8:00 – 16:00. 

6. A tanfolyamra való felvétel módja 

Tanfolyamra jelentkezni személyesen, ügyfélfogadási időben az ügyfélfogadó irodában, eredeti 

személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, valamint a már meglévő vezetői engedély birtokában 

lehet. 

„AM” kategória 

Beiratkozás feltételei 

• Életkor: betöltött 14. életév, azonban a képzés legkorábban a 14. életév betöltését megelőző 

hat hónapban megkezdhető. 

• Tanulmányi szerződés megkötése 

• Az elméleti képzés díjának befizetése 

Vizsgázás feltétlei 

• Elméleti vizsgára jelentkezés feltételei: 

o 14. életév betöltése vagy legalább az azt megelőző három hónapba lépés, 



Tájékoztató járművezető képzésben résztvevők számára (Vállalási feltételek) 

2 

o elméleti tanfolyam sikeres teljesítése, 

o kitöltött jelentkezési lap 

• Gyakorlati vizsgára jelentkezés feltételei: 

o Járműkezelési vizsga: 

▪ kötelező óraszám (4 óra) teljesítése. 

o Forgalmi vizsga: 

▪ kötelező óraszám (10 óra) és menettávolság (100 km) teljesítése, 

▪ 14. életév betöltése. 

• Vizsgán történő részvétel feltételei: 

o első elméleti vizsga esetén: nyilatkozat írni-olvasni tudásról, 

o személyazonosság hitelt érdemlő módon történő igazolása, 

o vizsgára alkalmas állapot. 

„A1” kategória 

Beiratkozás feltételei 

• Életkor: betöltött 16. életév, azonban a képzés legkorábban a 16. életév betöltését megelőző 

hat hónapban megkezdhető. 

• Tanulmányi szerződés megkötése 

• Az elméleti képzés díjának befizetése 

Vizsgázás feltétlei 

• Elméleti vizsgára jelentkezés feltételei: 

o 16. életév betöltése vagy legalább az azt megelőző három hónapba lépés, 

o elméleti tanfolyam sikeres teljesítése, 

o orvosi alkalmasság igazolása 

o kitöltött jelentkezési lap 

• Gyakorlati vizsgára jelentkezés feltételei (járműkezelési, forgalmi): 

o 16. életév betöltése 

o az „B” kategóriás előélettől függő kötelező óraszám és menettávolság teljesítése 

• Vizsgán történő részvétel feltételei: 

o első elméleti vizsga esetén: az előírt iskolai végzettség igazolása, (ennek 

elmulasztása esetén az első vizsgán a tanuló részt vehet, de a képzést kizárólag a 

végzettség igazolása után folytathatja), 

o személyazonosság hitelt érdemlő módon történő igazolása, 

o vizsgára alkalmas állapot. 
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„A2” kategória 

Beiratkozás feltételei 

• Életkor: betöltött 18. életév, azonban a képzés legkorábban a 18. életév betöltését megelőző 

hat hónapban megkezdhető. 

• Tanulmányi szerződés megkötése 

• Az elméleti képzés díjának befizetése 

Vizsgázás feltétlei 

• Elméleti vizsgára jelentkezés feltételei: 

o 18. életév betöltése vagy legalább az azt megelőző három hónapba lépés, 

o elméleti tanfolyam sikeres teljesítése, 

o orvosi alkalmasság igazolása 

o kitöltött jelentkezési lap 

• Gyakorlati vizsgára jelentkezés feltételei (járműkezelési, forgalmi): 

o 18. életév betöltése 

o az motoros előélettől függő kötelező óraszám és menettávolság teljesítése 

• Vizsgán történő részvétel feltételei: 

o első elméleti vizsga esetén: az előírt iskolai végzettség igazolása, (ennek 

elmulasztása esetén az első vizsgán a tanuló részt vehet, de a képzést kizárólag a 

végzettség igazolása után folytathatja), 

o személyazonosság hitelt érdemlő módon történő igazolása, 

o vizsgára alkalmas állapot. 

„A” kategória 

Beiratkozás feltételei 

• Életkor: betöltött 24. életév, azonban a képzés legkorábban a 24. életév betöltését megelőző 

hat hónapban megkezdhető. (Két évet meghaladó „A2” vagy „A korl.” kategóriás motoros 

előélettel 20. életév, azonban a képzés legkorábban a 20. életév betöltését megelőző hat 

hónapban megkezdhető.) 

• Tanulmányi szerződés megkötése 

• Az elméleti képzés díjának befizetése 

Vizsgázás feltétlei 

• Elméleti vizsgára jelentkezés feltételei: 

o 24. (20.) életév betöltése vagy legalább az azt megelőző három hónapba lépés, 

o elméleti tanfolyam sikeres teljesítése, 

o orvosi alkalmasság igazolása 

o kitöltött jelentkezési lap 
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• Gyakorlati vizsgára jelentkezés feltételei (járműkezelési, forgalmi): 

o 24. (20.) életév betöltése 

o az motoros előélettől függő kötelező óraszám és menettávolság teljesítése 

• Vizsgán történő részvétel feltételei: 

o első elméleti vizsga esetén: az előírt iskolai végzettség igazolása, (ennek 

elmulasztása esetén az első vizsgán a tanuló részt vehet, de a képzést kizárólag a 

végzettség igazolása után folytathatja), 

o személyazonosság hitelt érdemlő módon történő igazolása, 

o vizsgára alkalmas állapot. 

„B” kategória 

Beiratkozás feltételei 

• Életkor: betöltött 17. életév, azonban a képzés legkorábban a 17. életév betöltését megelőző 

hat hónapban megkezdhető. 

• Tanulmányi szerződés megkötése 

• Az elméleti képzés díjának befizetése 

Vizsgázás feltétlei 

• Elméleti vizsgára jelentkezés feltételei: 

o 17. életév betöltése vagy legalább az azt megelőző három hónapba lépés, 

o elméleti tanfolyam sikeres teljesítése, 

o orvosi alkalmasság igazolása 

o kitöltött jelentkezési lap 

• Gyakorlati vizsgára jelentkezés feltételei: 

o 17. életév betöltése, 

o kötelező óraszám (29 óra) és menettávolság (580 km) teljesítése. 

• Vizsgán történő részvétel feltételei: 

o első elméleti vizsga esetén: az előírt iskolai végzettség igazolása, (ennek 

elmulasztása esetén az első vizsgán a tanuló részt vehet, de a képzést kizárólag a 

végzettség igazolása után folytathatja), 

o személyazonosság hitelt érdemlő módon történő igazolása, 

o vizsgára alkalmas állapot. 

„BE” kategória 

Beiratkozás feltételei 

• Életkor: betöltött 18. életév, azonban a képzés legkorábban a 18. életév betöltését megelőző 

hat hónapban megkezdhető. 

• Érvényes „B” kategóriás vezetői engedély, amely nem minősül kezdő vezetői engedélynek. 

• Tanulmányi szerződés megkötése 



Tájékoztató járművezető képzésben résztvevők számára (Vállalási feltételek) 

5 

• Az elméleti képzés díjának befizetése 

Vizsgázás feltétlei 

• Elméleti vizsgára jelentkezés feltételei: 

o 18. életév betöltése vagy legalább az azt megelőző három hónapba lépés, 

o elméleti tanfolyam sikeres teljesítése, 

o orvosi alkalmasság igazolása 

o kitöltött jelentkezési lap 

• Gyakorlati vizsgára (rutin, forgalom) jelentkezés feltételei: 

o Rutinvizsga 

▪ 18. életév betöltése, 

▪ az alapoktatás kötelező óraszámának teljesítése. 

o Forgalmi vizsga 

▪ Sikeres rutinvizsga teljesítése, 

▪ az főoktatás kötelező óraszámának teljesítése. 

• Vizsgán történő részvétel feltételei: 

o első elméleti vizsga esetén: az előírt iskolai végzettség igazolása, amennyiben ez a 

vezetői engedély alapján nem állapítható meg (ennek elmulasztása esetén az első 

vizsgán a tanuló részt vehet, de a képzést kizárólag a végzettség igazolása után 

folytathatja), 

o személyazonosság hitelt érdemlő módon történő igazolása, 

o vizsgára alkalmas állapot. 

„C” kategória 

Beiratkozás feltételei 

• Életkor: betöltött 18. életév, azonban a képzés legkorábban a 18. életév betöltését megelőző 

hat hónapban megkezdhető. 

• Érvényes „B” kategóriás vezetői engedély vagy 1 évnél nem régebbi „B” kategóriás 

forgalmi vizsgáról szóló vizsgaigazolás. 

• Tanulmányi szerződés megkötése 

• Az elméleti képzés díjának befizetése 

Vizsgázás feltétlei 

• Elméleti vizsgára jelentkezés feltételei: 

o 18. életév betöltése vagy legalább az azt megelőző három hónapba lépés, 

o elméleti tanfolyam sikeres teljesítése, 

o 2. csoportra érvényes orvosi alkalmasság igazolása 

o kitöltött jelentkezési lap 
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• Gyakorlati vizsgára (biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés, rutin, forgalom) jelentkezés 

feltételei: 

o Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés 

▪ Minden elméleti vizsga sikeres teljesítése. 

o Rutinvizsga 

▪ Minden elméleti vizsga sikeres teljesítése, 

▪ az alapoktatás kötelező óraszámának teljesítése. 

o Forgalmi vizsga 

▪ 18. életév betöltése, 

▪ sikeres biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsga teljesítése, 

▪ sikeres rutinvizsga teljesítése, 

▪ az főoktatás kötelező óraszámának teljesítése. 

• Vizsgán történő részvétel feltételei: 

o első elméleti vizsga esetén: az előírt iskolai végzettség igazolása, amennyiben ez a 

vezetői engedély alapján nem állapítható meg (ennek elmulasztása esetén az első 

vizsgán a tanuló részt vehet, de a képzést kizárólag a végzettség igazolása után 

folytathatja), 

o személyazonosság hitelt érdemlő módon történő igazolása, 

o érvényes „B” kategóriás vezetői engedély vagy egy évnél nem régebbi 

vizsgaigazolás bemutatása, 

o vizsgára alkalmas állapot. 

„CE” kategória 

Beiratkozás feltételei 

• Életkor: betöltött 18. életév, azonban a képzés legkorábban a 18. életév betöltését megelőző 

hat hónapban megkezdhető. 

• Érvényes vezetői engedély, amely nem minősül kezdő vezetői engedélynek. 

• Érvényes „C” kategóriás vezetői engedély vagy 1 évnél nem régebbi „C” kategóriás 

forgalmi vizsgáról szóló vizsgaigazolás. 

• Tanulmányi szerződés megkötése 

• Az elméleti képzés díjának befizetése 

Vizsgázás feltétlei 

• Elméleti vizsgára jelentkezés feltételei: 

o 18. életév betöltése vagy legalább az azt megelőző három hónapba lépés, 

o elméleti tanfolyam sikeres teljesítése, 

o 2. csoportra érvényes orvosi alkalmasság igazolása 

o kitöltött jelentkezési lap 
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• Gyakorlati vizsgára (biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés, rutin, forgalom) jelentkezés 

feltételei: 

o Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés 

▪ Minden elméleti vizsga sikeres teljesítése. 

o Rutinvizsga 

▪ Minden elméleti vizsga sikeres teljesítése, 

▪ az alapoktatás kötelező óraszámának teljesítése. 

o Forgalmi vizsga 

▪ 18. életév betöltése, 

▪ sikeres biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsga teljesítése, 

▪ sikeres rutinvizsga teljesítése, 

▪ az főoktatás kötelező óraszámának teljesítése. 

• Vizsgán történő részvétel feltételei: 

o első elméleti vizsga esetén: az előírt iskolai végzettség igazolása, amennyiben ez a 

vezetői engedély alapján nem állapítható meg (ennek elmulasztása esetén az első 

vizsgán a tanuló részt vehet, de a képzést kizárólag a végzettség igazolása után 

folytathatja), 

o személyazonosság hitelt érdemlő módon történő igazolása, 

o érvényes „C” kategóriás vezetői engedély, vagy egy évnél nem régebbi 

vizsgaigazolás bemutatása, 

o vizsgára alkalmas állapot. 

7. Előírt egészségi és pályaalkalmassági vizsgálatok 

„AM” kategória (segédmotoros kerékpár) 

• egészségügyi alkalmassági vizsgálat nem szükséges, 

• pályaalkalmassági vizsgálat nem szükséges. 

„A1”, „A2” és „A” kategória (motorkerékpár), valamint „B” kategória (személygépkocsi) 

és „BE” kategória (személygépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény 

• egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges (legalább 1. csoportos), melyet háziorvos 

vagy üzemorvos állíthat ki. Amennyiben a tanuló már rendelkezik vezetői engedéllyel, mely 

tartalmazza a szükséges érvényes orvosi alkalmasság bejegyzését, akkor külön orvosi 

alkalmassági vizsgálatra nincs szükség. 

Amennyiben a tanuló járművezető munkakörben, vagy közúti szolgáltatás keretében kíván 

közúti járművet vezetni, illetve megkülönböztető jelzést használó jármű vezetését tervezi, 

akkor 2. csoportú orvosi alkalmassági vizsgálaton kell részt vennie. 

Az orvosi alkalmassági vizsgálat díja, mindkét csoportban: 7.200,- Ft. 
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• Pályaalkalmassági vizsgálat a képzés megkezdéséhezhez nem szükséges, azonban két éven 

belül 5 sikertelen forgalmi vizsgát követően a képzés folytatásának feltétele a IV. csoportú 

sikeres pályaalkalmassági vizsgálaton történő részvétel és a megfelelés igazolása. 

„C” kategória (tehergépkocsi) valamint  

„CE” kategória (tehergépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény) 

• egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges (2. csoportos), melyet háziorvos vagy 

üzemorvos állíthat ki. Amennyiben a tanuló már rendelkezik vezetői engedéllyel, mely 

tartalmazza a szükséges érvényes orvosi alkalmasság bejegyzését, akkor külön orvosi 

alkalmassági vizsgálatra nincs szükség. 

Az orvosi alkalmassági vizsgálat díja: 7.200,- Ft, melyet a tanulónak közvetlenül a 

vizsgálatot végző orvos vagy szervezet felé kell megfizetnie. 

• Pályaalkalmassági vizsgálat a képzés megkezdéséhezhez nem szükséges, azonban két éven 

belül 5 sikertelen forgalmi vizsgát követően a képzés folytatásának feltétele a IV. csoportú 

sikeres pályaalkalmassági vizsgálaton történő részvétel és a megfelelés igazolása. A IV. 

csoportos alkalmasság igazolható az I., II. vagy III. kategóriás alkalmas minősítéssel is. 

• Amennyiben a tanuló járművezető munkakörben, vagy közúti szolgáltatás keretében kíván 

közúti járművet vezetni, illetve megkülönböztető jelzést használó jármű vezetését tervezi, 

akkor 2. csoportú orvosi alkalmassági vizsgálaton kívül pályaalkalmassági vizsgálaton is 

részt kell vennie (tevékenységtől függően I., II. vagy III. pályaalkalmassági kategóriában). 

8. A tanfolyamra történő felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei 

Beiratkozási feltételek: 

• Szerződés megkötése (írásban),  

• vállalási feltételek megismerése,  

• a kategóriákhoz tartozó életkori előírások és előismeretek teljesülése,  

• kiskorú tanuló esetén szülő hozzájárulása,  

• a tandíj első részének befizetése vagy átutalásának megérkezése. 

Vizsgára bocsáltás feltételei: 

• Elméleti vizsga esetén 

o az elméleti képzés igazolt elvégzése, 

o az előírt életkor betöltése, illetve az azt megelőző három hónapba lépés, 

o jelentkezési lap hiánytalan kitöltése, 

o első vizsga előtt a tanfolyamkezdéstől legfeljebb 9 hónap telt el, 

o pótvizsga esetén a tanfolyamkezdéstől legfeljebb 12 hónap telt el, 

• Gyakorlati vizsga esetén 

o az előírt életkor betöltése, 

o gyakorlati képzés teljesítése, 

o a sikeres elméleti vizsgától legfeljebb 24 hónap telt el. 

Elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésére vonatkozó rendelkezések 

• Az első jogosítvány (vezetői engedély) igényléséhez szükséges lesz a közúti járművezetők 

elsősegélynyújtási ismereteiből, a Magyar Vöröskeresztnél tett vizsga igazolása. A vizsga 

alól mentesülhetnek egyes jellemzően egészségügyi végzettséggel rendelkező tanulók, erről 

bővebb tájékoztatást az iskolavezető nyújt. 
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a) az alapfokú iskolai végzettség igazolása 

„A1”, „A2”, „A”, „B” és „BE” valamint „C”, „CE” kategóriákban 

A tanuló beiratkozáskor nyilatkozik, hogy rendelkezik alapfokú iskolai végzettséggel, melyet 

eredeti dokumentummal (vagy közjegyző, illetve a kiállító iskola által hitelesített másolattal) a 

közlekedi hatóságnál legkésőbb az első vizsga napjáig (külföldi végzettség esetén legkésőbb a vizsgát 

megelőző egy héttel korábban) igazolnia kell. Amennyiben az első vizsganapig az igazolás nem 

történik meg, akkor a képzés csak ennek pótlása után folytatható. 

Alapfokú iskolai végzettség: sikeresen elvégezte az általános iskola nyolcadik évfolyamát, vagy 

Szakképzési Hídprogramban alapfokú iskolai végzettséget szerzett. 

Az alapfokú iskolai végzettség igazolható más, a nyolcadik évfolyamra épülő végzettséggel, 

melyről egyértelműen megállapítható, hogy magasabb végzettséget igazol, mint az alapfokú iskolai 

végzettség. Továbbá igazolható személyi igazolvánnyal, amennyiben az saját jogon szerzett doktori 

címet igazol. 

Külföldön szerzett okirat esetén az alapfokú iskolai végzettség igazolása: 

• három hónapnál nem régebbi felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony 

igazolással, 

• eredeti külföldön szerzett dokumentum bemutatásával (amennyiben a dokumentumtípus 

nem szerepel a hatóság Bizonyítvány és oklevél mintatátában, akkor a hiteles magyar 

fordítással vagy olyan egyéb hatósági dokumentummal, amely hitelt érdemlően igazolja 

hogy az adott végzettség alapfokú iskolai végzettséget igazol.) 

b) Az utolsó előírt sikeres vizsgát követően a vizsgaközpont vizsgaigazolást állít ki, amelyet az 

utolsó sikeres vizsgát követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes 

közlekedési igazgatási hatóság részére. 

c) A tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges igazolások (közúti elsősegélynyújtási 

ismeretek megszerzésének igazolása, valamint az orvosi alkalmassági egy eredeti példánya) 

birtokában kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál (bármelyik 

Kormányablak vagy Okmányiroda) a vezetői engedély kiállítását. 



Tájékoztató járművezető képzésben résztvevők számára (Vállalási feltételek) 

10 

9. A tanfolyamok tantárgyai, az óraszámok, az elméleti tanórák időtartama 

„AM”  
kategória 

Tantárgyak 

Óraszámok Kötelező 

menet-

távolság tárgyanként összesen 

Segédmotoros kerékpár 

Elmélet 
(Minden tanóra 

45 perc időtartamú) 

Közlekedési alapismeretek 12 óra 
16 óra - 

Járművezetés elmélete 4 óra 

Gyakorlat 
(Minden tanóra 

50 perc időtartamú) 

Alapoktatás min. 4 óra 
10 óra 100 km 

Főoktatás országúti forgalomban min. 6 óra 

 

„A1” 
kategória 

Tantárgyak 

Óraszámok Kötelező 

menet-

távolság tárgyanként összesen 

Motorkerékpár 125 cm3 hengerűrtartalomig, „B” kategóriás vezetői engedély nélkül 

Elmélet 
(Minden tanóra 

45 perc időtartamú) 

Közlekedési alapismeretek 16 óra 

24 óra - Járművezetés elmélete 4 óra 

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 4 óra 

Gyakorlat 
(Minden tanóra 

50 perc időtartamú) 

Alapoktatás min. 6 óra 

16 óra 240 km 
Főoktatás 

országúti forgalomban min. 2 óra 

városi forgalomban min. 8 óra 

Motorkerékpár 125 cm3 hengerűrtartalomig, B kategóriás vezetői engedély birtokában 

Elmélet 
(Minden tanóra 

45 perc időtartamú) 

Közlekedési alapismeretek min. 1 óra 

min. 3 óra - Járművezetés elmélete min. 1 óra 

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek min. 1 óra 

Gyakorlat 
(Minden tanóra 

50 perc időtartamú) 

Alapoktatás min. 1 óra 
min. 2 óra 30 km 

Főoktatás min. 1 óra 

 



Tájékoztató járművezető képzésben résztvevők számára (Vállalási feltételek) 

11 

„A2”  

kategória 
Tantárgyak 

Óraszámok Kötelező 

menet-

távolság tárgyanként összesen 

Motorkerékpár, motoros előélet nélkül 

Elmélet 
(Minden tanóra 

45 perc időtartamú) 

Közlekedési alapismeretek 16 óra 

24 óra - Járművezetés elmélete 4 óra 

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 4 óra 

Gyakorlat 
(Minden tanóra 

50 perc időtartamú) 

Alapoktatás min. 6 óra 

16 óra 240 km 
Főoktatás 

országúti forgalomban min. 2 óra 

városi forgalomban min. 8 óra 

Motorkerékpár, két éven belüli A1-el 

Gyakorlat 
(Minden tanóra 

50 perc időtartamú) 

Alapoktatás min. 4 óra 

12 óra 180 km, 
Főoktatás 

országúti forgalomban min. 2 óra 

városi forgalomban min. 6 óra 

Motorkerékpár, két éven túli A1-el 

Elmélet 
(Minden tanóra 

45 perc időtartamú) 

Közlekedési alapismeretek 1 óra 

3 óra - Járművezetés elmélete 1 óra 

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 1 óra 

Gyakorlat 
(Minden tanóra 

50 perc időtartamú) 

Alapoktatás min. 6 óra 

8 óra 120 km 
Főoktatás 

országúti forgalomban min. 2 óra 

városi forgalomban min. 8 óra 
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„A”  

kategória 
Tantárgyak 

Óraszámok Kötelező 

menet-

távolság tárgyanként összesen 

Motorkerékpár, motoros előélet nélkül 

Elmélet 
(Minden tanóra 

45 perc időtartamú) 

Közlekedési alapismeretek 16 óra 

24 óra - Járművezetés elmélete 4 óra 

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 4 óra 

Gyakorlat 
(Minden tanóra 

50 perc időtartamú) 

Alapoktatás min. 10 óra 

26 óra 390 km 
Főoktatás 

országúti forgalomban min. 5 óra 

városi forgalomban min. 11 óra 

Motorkerékpár, két éven belüli A1-el 

Gyakorlat 
(Minden tanóra 

50 perc időtartamú) 

Alapoktatás min. 6 óra 

16 óra 240 km 
Főoktatás 

országúti forgalomban min. 2 óra 

városi forgalomban min. 8 óra 

Motorkerékpár, két éven túli A1-el 

Elmélet 
(Minden tanóra 

45 perc időtartamú) 

Közlekedési alapismeretek 1 óra 

3 óra - Járművezetés elmélete 1 óra 

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 1 óra 

Gyakorlat 
(Minden tanóra 

50 perc időtartamú) 

Alapoktatás min. 4 óra 

10 óra 150 km 
Főoktatás 

országúti forgalomban min. 2 óra 

városi forgalomban min. 4 óra 

Motorkerékpár, két éven belüli A2-vel 

Gyakorlat 
(Minden tanóra 

50 perc időtartamú) 

Alapoktatás min. 4 óra 

12 óra 180 km 
Főoktatás 

országúti forgalomban min. 4 óra 

városi forgalomban min. 4 óra 

Motorkerékpár, két éven túli A2-vel 

Elmélet 
(Minden tanóra 

45 perc időtartamú) 

Közlekedési alapismeretek 1 óra 

3 óra - Járművezetés elmélete 1 óra 

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 1 óra 

Gyakorlat 
(Minden tanóra 

50 perc időtartamú) 

Alapoktatás min. 2 óra 

8 óra 120 km 
Főoktatás 

országúti forgalomban min. 2 óra 

városi forgalomban min. 4 óra 
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„B”  

kategória 
(személygépkocsi) 

Tantárgyak 

Óraszámok Kötelező 

menet-

távolság tárgyanként összesen 

Elmélet 
(Minden tanóra 

45 perc időtartamú) 

Közlekedési alapismeretek 20 óra 

28 óra - Járművezetés elmélete 6 óra 

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 2 óra 

Gyakorlat 
(Minden tanóra 

50 perc időtartamú) 

Alapoktatás min. 9 óra 

29 óra 580 km 
Főoktatás 

országúti forgalomban min. 4 óra 

éjszaka min. 2 óra 

városi forgalomban min. 14 óra 

 

„BE”  

kategória 
(személygépkocsi  

nehéz pótkocsival) 

Tantárgyak 

Óraszámok 
Kötelező 

menet-

távolság tárgyanként összesen 

Elmélet 
(Minden tanóra 

45 perc időtartamú) 

Közlekedési alapismeretek 6 óra 

22 óra - 

Járművezetés elmélete 4 óra 

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 4 óra 

Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás 4 óra 

Gyakorlat 
(Minden tanóra 

50 perc időtartamú) 

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés 4 óra 

Alapoktatás 4 óra 

14 óra 192 km 
Főoktatás 

országúti forgalomban 4 óra 

hegyvidék 2 óra 

városi forgalomban 4 óra 

Összesen 36 óra 192 km 
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„C” 

 kategória 
Tantárgyak 

Óraszámok Kötelező 

menet-

távolság tárgyanként összesen 

Tehergépkocsi, két éven belül szerzett „C1” kategóriával 

Gyakorlat 
(Minden tanóra 

50 perc időtartamú) 

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés 16 óra 16 óra - 

Alapoktatás 6 óra 

14 óra 168 km 
Főoktatás 

országúti forgalomban 2 óra 

hegyvidék 2 óra 

városi forgalomban 4 óra 

Tehergépkocsi „C1” kategória nélkül, vagy két éven túl szerzett „C1” kategóriával 

Elmélet 
(Minden tanóra 

45 perc időtartamú) 

Közlekedési alapismeretek 24 óra 

64 óra 

- 

Járművezetés elmélete 12 óra 

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 16 óra 

Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás 12 óra 

Gyakorlat 
(Minden tanóra 

50 perc időtartamú) 

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés 
(Járművezetéssel nem járó gyakorlati tantárgy) 

16 óra 

45 óra 

Alapoktatás 6 óra 

384 km 
Főoktatás 

országúti forgalomban 4 óra 

hegyvidék 2 óra 

éjszaka 2 óra 

városi forgalomban 15 óra 
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„CE”  

kategória 
Tantárgyak 

Óraszámok Kötelező 

menet-

távolság tárgyanként összesen 

Tehergépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény) 

Elmélet 
(Minden tanóra 

45 perc időtartamú) 

Közlekedési alapismeretek 4 óra 

20 óra - 

Járművezetés elmélete 4 óra 

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 6 óra 

Gyakorlat 
(Minden tanóra 

50 perc időtartamú) 

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés 
(Járművezetéssel nem járó gyakorlati tantárgy) 

6 óra 

Alapoktatás 6 óra 

14 óra 168 km 
Főoktatás 

országúti forgalomban 2 óra 

hegyvidék 2 óra 

városi forgalomban 4 óra 
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10. Az iskola az alábbi típusú járműveket biztosítja a gyakorlati képzéshez: 

„AM” kategória 

• Simson S51 

„A1” kategória 

• Honda CB 125 

„A2” kategória 

• Honda CBF 500 

„A” kategória 

• Honda Hornet 600 

„B” kategória 

• Volkswagen Golf 7 

„BE” kategória 

• Volkswagen 

Caravelle + Trailer 

Europe TEF 

utánfutó 

„C” kategória 

• Mercedes Benz 

Atego 

„CE” kategória 

• Mercedes Benz 

Atego + Müller 

Mitteltal pótkocsi 

 

„AM”, „A1”, „A2”, és „A” kategóriákban lehetőség van saját jármű használatára is, ennek 

feltételeiről az iskolavezető nyújt bővebb tájékoztatást. 

11. Hiányzások pótlása 

Tantermi képzés esetén az önállóan pótolható hiányzás mértéke nem haladhatja meg a tanfolyam 

óraszámának 10%-át. 10% feletti hiányzás esetén azon témaköröket, melyeken a tanuló nem vett részt 

pótfoglalkozás keretében kell pótolnia, mely tényről az iskolavezető az elért hiányzást követően, 

három munkanapon belül megkísérli értesíti a tanulót az általa megadott elérhetőségein. Az első nyolc 

elméleti pótóra díjmentes, a kilencedik órától az iskola 1.500,- Ft/óra pótdíjat számol fel. 
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12. A tandíj összege 

Az egyes kategóriákhoz tartozó tandíjakról a weboldalunk „Árak” menüpontjában tájékozódhat. 

Saját jármű használata esetén tandíjkedvezményt nem biztosítunk a gyakorlati tanórák díjából. 

A tandíj befizetése történhet készpénzben (az ügyfélfogadó helyiségben, nyitvatartási időben), vagy 

a K&H Banknál vezetett 10404601-50526950-57691006 számú bankszámlára történő átutalással. A 

tandíjról minden esetben számlát állítunk ki. 

A képzés költségei mellett számolni kell még a közúti elsősegély ismeretek elsajátítását tanúsító 

igazolás megszerzésének költségeivel, valamint az „AM” kategória kivételével az orvosi 

alkalmassági vizsgálat díjával, ezeket az összegeket a tanuló az autósiskolától független, harmadik 

félnek fizeti. 

Minden tantermi tanulónak is biztosítunk gyakorlási lehetőséget az Educatio Zrt. által biztosított 

keretrendszeren keresztül a tesztkérdések gyakorlására. 

A tanfolyam díja tankönyvet nem tartalmaz, de igény esetén biztosítunk lehetőséget az alábbi, 

hatóság által engedélyezett tankönyvek megvásárlására: 

• KRESZ Tankönyv – Autóvezetőknek, motorosoknak (Transport Media) ............... 2.490,- Ft, 

• KRESZ Egyszerűen és gyorsan (Transport Media) .................................................. 2.690,- Ft, 

• Kotra Károly: Interaktív KRESZ könyv motorkerékpár-vezetők részére ................ 2.600,- Ft, 

• Kotra Károly: Interaktív KRESZ könyv személygépkocsi-vezetők részére ............. 2.600,- Ft, 

• Gépkocsi vezetők tankönyve - C, D, E- Kategóriás képzéshez (Transport Media) .. 4.890,- Ft, 

• C, D kategóriás GKI tankönyv (Transport Media) ................................................... 2.990,- Ft. 

13. Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei 

Az iskolavezető a képzés megkezdése előtt mentesíti az egyes tantárgyak foglalkozásain való 

részvétel alól azt a tanulót, aki a tantárgynak megfelelő szakirányú képesítéssel rendelkezik, a 

részletekről, a tanuló kérésére az iskolavezető nyújt tájékoztatást. 

A „szerkezeti és üzemeltetési ismeretek” és a „biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” tan- és 

vizsgatárgyakból felmentés kérhető, amennyiben a tanuló rendelkezik a jogszabályban meghatározott 

műszaki végzettségek valamelyikével (pl.: autószerelő, gépészmérnök), a részletekről, a tanuló 

kérésére az iskolavezető nyújt tájékoztatást. 

„Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás” tan- és vizsgatárgyból felmentés kérhető, ha a tanuló 

rendelkezik a jogszabályban meghatározott munkavédelmi képesítéssel, vagy a közúti járművezetői 

vizsgáztatás keretében 1993. január 1. után tett sikeres vizsgát „Munkavédelem, tűzvédelem, 

szállítás” vizsgatárgyból. 

A mentesítési kérelmek elbírálásakor a szakma megnevezése és a szakképesítés szakmai tartalma a 

meghatározó. 

A mozgáskorlátozott vagy siket tanulót a képzés elméleti tantárgyainak tantermi foglalkozásain 

való részvétel alól - kérésére - az iskolavezető mentesíti. A mentesített tanulók felkészítésében a 

képző szerv a tanulóval külön megállapodást köt. 
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Elméleti vizsga és tanfolyam nélkül is gyakorlati vizsgára bocsátható az, aki automatikusan 

működtetett tengelykapcsolóval, illetőleg sebességváltóval felszerelt jármű vezetésére korlátozott 

vezetői engedélyét – ugyanazon kategóriában - hagyományosan működtetett erőátvitelű jármű 

vezetésére terjeszti ki. 

14. A tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja, a tanuló 

áthelyezés következményei. 

Iskolánkból távozó tanulók esetén 

Amennyiben a tanuló iskolaváltási szándékát jelzi az iskolavezető felé, akkor a képzés eddig 

teljesített részéről (elméleti tanfolyam elvégzése, sikeres elméleti vizsga, levezetett gyakorlati órák 

száma típusonként, stb.) az iskolavezető igazolást állít ki és három munkanapon belül a tanulónak 

lehetőséget biztosít az átvételre az ügyfélfogadó helyiségben, ügyfélfogadási időben. Az igazolás 

kiállítása díjmentes. 

Az igazolás kiállítását követően a tanuló és az iskola elszámol a befizetett összeggel és a teljesített 

követelések díjával. A tanulóval a beiratkozáskor kötött szerződés megszűnik. 

Az igazolás birtokában a tanuló a választott új képzőszervnél kezdeményezheti a képzés folytatását. 

Iskolánkba érkező tanulók esetén 

A képzési igazolással rendelkező tanuló az igazolás leadásával és a képzés folytatására irányuló 

tanulói szerződés megkötésével kezdeményezheti az áthelyezését az előző képzőszervtől. 

Az áthelyezés adminisztrációja díjmentes. 

15. oktatási helyszínek címe 

• Elméleti oktatás: 

o 7150 Bonyhád, Gyár u. 1. 

o 7100 Szekszárd, Tinódi u. 11. 

• Gyakorlati oktatás: 

o Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés 

▪ 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 120. 

o Járműkezelés és rutin 

▪ 7100 Szekszárd, Kövendi Sándor u. 3 (Gyakorló és vizsgapálya) 

▪ 7150 Bonyhád, Perczel Mór utca 51. 

o Városi vezetés 

▪ 7150 Bonyhád, valamint 7100 Szekszárd város területe 

16. A pótórák igénylésének módja, díja 

Az elméleti pótórák díja a 12. pontban található. 

A gyakorlati pótórák igénylése elsősorban a tanuló gyakorlati oktatójánál (vagy az iskolavezetőnél) 

történhet, minden pótóra díjköteles, a pótórák díja megegyezik az alapórák díjával. 
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17. Az engedélyező hatóság és a felügyeletet ellátó szervezetek 

Innovációs és Technológiai Minisztérium 

Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály 

1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45. 

+36-1/814-1818 

kepzes-kghf@itm.gov.hu 

18. A tanuló jogai és kötelezettségei 

A tanulónak jogában áll a képzést másik képzőszervnél folytatnia. 

A tanuló beiratkozáskor vállalja az elméleti képzés díjának megfizetését, melynek megfizetése alól 

a tanfolyamról történő kimaradás esetén sem mentesül. 

Az elméleti képzés esetén a jelenléti ívet, gyakorlati képzés esetén a vezetési karton köteles aláírni 

a gyakorlat megkezdésekor és befejezésekor is. 

Amennyiben az tanuló rendelkezik vezetői engedéllyel, akkor azt a gyakorlati képzés során mindig 

magánál kell tartania. 

Amennyiben az orvosi alkalmassági vélemény korlátozást tartalmaz (pl.: szemüveg használata), 

akkor a gyakorlati képzés során az előírt feltételeket mindig teljesítenie kell. 

Amennyiben a tanuló nem tud a képzésen megjelenni, akkor azt legkésőbb a tanóra megkezdését 

megelőző 24 órán belül jeleznie kell az autósiskola felé. Ellenkező esetben a gyakorlati órák díját 

meg kell téríteni az autósiskola részére, de ezek a megtérített órák nem minősülnek levezetett 

óráknak. 

20. A vizsgadíjak és azok megfizetésének módja 

 

Az egyes kategóriákhoz tartozó vizsgadíjakról a weboldalunk „Árak” menüpontjában tájékozódhat. 

 

Az első vizsga díját a tanuló a tandíjjal együtt az autósiskolának fizeti be, az iskola gondoskodik 

annak a határidőre történő befizetéséről. A pótvizsgák díját a tanuló a hatóságnak közvetlenül 

befizetheti, a tanuló kérésére a pótvizsgadíj az iskolában is befizethető, ekkor az iskola ennek 

határidőre történő továbbításáról is gondoskodik. 

A vizsgadíj befizetése történhet készpénzben, az ügyfélfogadó helyiségben, ügyfélfogadási időben, 

illetve a 13. pontban megadott bankszámlaszámra történő átutalással. Az autósiskola minden 

befizetésről számlát állít ki. 

21. a vezetői engedély kiadásával kapcsolatos fontosabb előírások 

A sikeres vizsgáról a vizsgaközpont vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követően 

azonnal elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére. 

(Kormányablak, okmányiroda) 

Járművezetésre jogosító okmányt az kaphat, aki az egészségi, pályaalkalmassági, képzési és 

vizsgáztatási előírásoknak megfelel, valamint az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzését vagy 

annak megszerzése alóli mentességét a közlekedési igazgatási hatóság részére igazolja. 
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Amennyiben a vizsgázó valamely gyakorlati vizsgát automata sebességváltóval rendelkező 

járművel teljesítette, akkor a részére abba a járműkategóriában kiadott vezetői engedély csak 

automata sebességváltóval rendelkező járművek vezetésére érvényes (78. kód). 

Vezetői engedélyt csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek a szokásos tartózkodási helye 

Magyarország területén van. (Rendelkezik érvényes magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, 

vagy rendelkezik legalább 185 napig érvényes magyarországi tartózkodási engedéllyel.) 

Az első vezetői engedély kiadására, az új kategória és kombinált kategória bejegyzésére, valamint 

a vezetői engedély cseréjére irányuló kérelmet a közlekedési igazgatási hatóságnál személyesen lehet 

benyújtani. (Kormányablak, okmányiroda) 

Az első vezetői engedély kiállítására irányuló kérelem során kiállított adatlap járművezetésre a rajta 

szereplő időpontig jogosít. 

Járművezetésre jogosító okmányt a közlekedési igazgatási hatóság nem adhat annak, aki 

járművezetésre közlekedésbiztonsági szempontból alkalmatlan. (pl.: eltiltás vagy 

kényszergyógykezelés ideje alatt, cselekvőképesség hiánya, egészségügyi alkalmatlanság, stb.), 

illetve akinek a tartózkodási helye nem Magyarországon van. 

A gépjárművezetői engedély kiadására irányuló eljárás illetéke alapesetben 4000 forint. 

A gépjárművezetői engedély kiadása első alkalommal illetékmentes. 

Lehetőség van a vezetői engedély hivatalból, automatikus eljárásban történő kiállítására. Ilyen 

irányú nyilatkozatot a tanuló a jelentkezési lap aláírásával egyidejűleg írásban (a közlekedési 

alapismeretek elméleti vizsgát megelőzően) a képzőszervnél (Autósiskola), vagy ezt követően 

ügyfélkapun keresztül (www.magyarorszag.hu), illetve az illetékes kormányablakban (vagy 

okmányirodában) tehet. 


