
 

 

A képző szerv tájékoztatása a járművezető képzésben résztvevők számára 

Vállalási feltétel 

Tanulótájékoztató „C” kategória 

1. A képző szerv megnevezése, címe és telefonszáma: 

 DEKRA Akademie Kft. 1158 Budapest, Vasgolyó utca 2-4 

 Tel szám: +36 72/215-011, +36 30/616-6941, 

 DEKRA Autósiskola 

2. A cég formája: Korlátolt Felelősségű Társaság 

3. Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-898596 

4. Az iskolavezető neve: Balogh Károly 

5. Az ügyfélfogadó címe, telefonszáma, az ügyfélfogadás időpontjai: 

 7624 Pécs, Klimó György utca 21. 

 Ügyfélfogadási idő: hétfőtől-péntekig: 09:00 - 16:00-ig 

 Email-cím: autosiskola.hu@dekra.com 

 Weblapcím: https:// www.dekra.hu/hu/autoosiskola-peecs-1/  

6. A telephelyek címe, telefonszáma: 7624 Pécs, Klimó György utca 21. Telefon: +36 72/215-011 

7. A tanfolyamra jelentkezés módja: Személyesen, ügyfélfogadási időben. 

8. A tanfolyamra történő felvétel feltételei: 

▪ Aki B, kategóriás vezető engedéllyel rendelkezik, és 17,5. évet betöltötte 

▪ 2 csoportú egészségügyi orvosi alkalmasság 

▪ közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel: vezetői engedélye nincs bevonva, nem áll vezetéstől eltiltás 

hatálya alatt és nincs után képzésre kötelezve 

▪ kitöltött jelentkezési lap 

▪ aláírt felnőttképzési szerződés 

9. A vizsgára bocsátás feltételei: 

Az elméleti vizsgára bocsátás feltételei: 

▪ orvosi alkalmasság igazolása 

▪ a tanfolyam igazolt elvégzése (képzési igazolás) 

▪ hiányzás maximum 10% lehet (tantermi képzés esetén) 

▪ betöltött 18. életév, legfeljebb 3 hónappal fiatalabb 

▪ elméleti tanfolyam díjának és az elméleti vizsga díjának megfizetése 

A gyakorlati vizsgákra bocsátás feltételei: 

▪ Rutin vizsgára bocsájtható, aki az elméleti tárgyakból sikeresen levizsgázott, és aki az előírt óraszámot a 

vizsga napjáig igazoltan levezeti. 

▪ BÜ vizsgára bocsájtható, aki az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen levizsgázott 

Forgalmi vizsgára bocsátás feltételei: 

▪ sikeres Elméleti-, Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés-, Rutin vizsga 

▪ betöltött 18. életév 

▪ minimum 29+1 óra gyakorlati vezetés, minimum 348km igazolt levezetése 

▪ a teljes tanfolyami (elmélet +gyakorlat) díj + vizsgadíjak kiegyenlítése 

http://www.dekra.hu/hu/autoosiskola-peecs-1/


 

 

A vizsgaigazolás kiadásának a feltételei: 

▪ Minden vizsgatárgyból sikeres vizsgát tett. 

▪ Külföldi állampolgár esetén legalább 6 hónapos tartózkodási engedély megléte 

10. a tanuló által igényelt tanfolyam tantárgyai, a képző szerv által tartott óraszámok: 

Elméleti oktatás 80 óra  

▪ Közlekedési ismeretek (tantermi oktatás vagy E-learning) 

▪ Járművezetés elmélete (tantermi oktatás vagy E-learning) 

▪ Szerkezeti- és üzemeltetési ismeretek (tantermi oktatás vagy E-learning) 

▪ Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés 

▪ az elméleti tanórák időtartama: 45 perc  

Gyakorlati oktatás: 29+1 óra  

▪ Alapoktatás 6 óra  

▪ Főoktatás (városi vezetés 15 óra, országúti vezetés 4, hegyvidéki vezetés 2, éjszakai vezetés 2) 23 óra  

▪ gyakorlati tanórák időtartama: 50 perc 

▪ Vizsgaóra: 1 óra 

11. A hiányzás pótlásának módja: 

A tanulónak a kötelező alapórákon részt kell venni, hiányzás esetén díj ellenében- pótolni kell az 

képzőszervvel egyénileg egyeztetve, előzetesen egyeztetett időpontban pótfoglalkozás keretében. 

12. A tandíj összege: * 

Elméleti tandíj: tantermi oktatás: 40 000 Ft; 

 E-learning oktatás: 40 000 Ft; 

Gyakorlati tandíj (11.000Ft/óra, min. 29+1 óra): 330.000 Ft, 

 pótóra óradíja:11.000Ft 

 Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés (BÜ) oktatás: 10.000Ft 

Tandíj befizetésének módja: online jelentkezés esetén bankkártyával, átutalással vagy az irodánkban 

bankkártyával, ügyfélfogadási időben. 

Hitelezett oktatásra nincs lehetőség. 

A tandíjért nyújtott szolgáltatások tételes tartalmának felsorolása: 

Az oktatás tandíja tartalmazza a jogszabályban előírt minimális óraszámok oktatását. 

A szerződésben foglalt elméleti- és gyakorlati tandíjakat a beiratkozástól számított 3hónapig garantáljuk! 

A megszerezni kívánt kategóriához szükséges egyéb díjak: 

Orvosi alkalmassági: 7.200 Ft (háziorvosnál fizetendő); 

Vezetői engedély kiállításának illetéke: 4.000 Ft 

13. Az oktatási helyszínek címei: 

Elméleti oktatás: 7630 Pécs, Finn utca 1/1. 

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés tantárgy: 7693 Pécs, Kültelek 4. 

Rutin oktatás: 7632 Pécs, Megyeri út 72. (EXPO Center) 

Forgalmi oktatás során váltás helye: Pécs, Tüskésréti út 75. 

14. Járműhasználat: a tanulók számára a következő tehergépkocsi áll rendelkezésre: 

MAN 14.284 MLLC  



 

15. A pótórák igénylésének módja, díja: 

Az E-learning tananyaghoz pót hozzáférést a képzésben résztvevő tanuló írásban-, a gyakorlati pótórákat az 

oktató javaslatára, vagy a tanuló saját kérésére szóban igényelheti meg a képzőszervnél. Az elméleti 

tananyag póthozzáférés díja a mindenkori árlista szerint, a gyakorlati pótórák díja megegyezik a alapórák 

díjaival. 

16. Vizsgadíjak: 

▪ Elméleti vizsgadíjak összesen: 13.800 Ft 

Közlekedési alapismeretek: 4.600Ft 
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 4.600Ft 
Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás: 4.600Ft 

▪ Gyakorlati vizsgadíjak összesen: 18.900Ft 

Rutin: 3.500 Ft, 
BÜ: 4.400 Ft, 
Forgalom: 11.000 Ft 

17. A vizsgára történő jelentkezés módja: 

Az első elméleti vizsgákra és a gyakorlati vizsgákra a képző jelenti le a tanulót, az elméleti pótvizsgára a 

tanulónak kell jelentkeznie a KAV-nál, a vizsgadíjak befizetése a KAV pénztárában (Pécs, Hengermalom utca 

2.) készpénzzel történik. 

A tanfolyamnak 2013. október elsejétől érvényességi ideje van. A tanfolyam kezdetétől számított 9 hónapon 

belül jelenthető le elméleti vizsgára, illetve ettől az időponttól 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell 

tenni. Ezen határidőn túl a tanuló elméleti vizsgára kizárólag a tanfolyam megismétlését követően kerülhet 

sor. 

18. Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei: 

Az elméleti tantárgy (SzÜ, BÜ és Munkavédelem) foglalkozásai és vizsgái alól mentesíthető, aki a tantárgynak 

megfelelő szakirányú képesítéssel rendelkezik, bemutatja a megfelelő okiratot és megfelel a 24/2005. GKM 

rendelet előírásainak. 

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

következményei: 

A tanuló kezdeményezésére az elbocsátó képzőszervnek 3 munkanapon belül képzési igazolást kell kiállítania 

a hiteles adatok beírásával 3 példányban. Az igazolást – a tanuló nyilatkozat kivételével – az elbocsátó képző 

szerv tölti ki és a nyomtatvány kitöltését az iskolavezető a dátum beírásával és az „Iskolavezető aláírása” szöveg 

feletti aláírásával, továbbá a képző szerv pecsétjével ellátva hitelesíti. Az elbocsátó képző szerv által kitöltött 

igazolás egy példánya az elbocsátó képző szervnél marad, a másik két példányt a tanuló részére kell átadni. 

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. Az 

áthelyezéssel kapcsolatos ügyintézést (nyilvántartások módosítása, illetőleg a jelentkezési lap más megyébe 

történő megküldése) a közlekedési hatóság 10 napon belül köteles elvégezni. Az igazolás kiállítás 

megtagadásával a tanuló másik képző szervhez történő áthelyezését megakadályozni nem lehet. 

 

 

 



 

20. Az engedélyező hatóság megnevezése, címe és telefonszáma: 

Technológiai és Ipari Minisztérium, Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály 
Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. D épület földszint 
Postacím: 1440 Budapest, Pf.: 1. 
 

b, Felügyeletet ellátó szervezetek megnevezése és elérhetőségei 
 

Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (KAV) Nonprofit Kft. 

1033 Budapest, Polgár u. 8-10. (telefonszám: +36-1-510-0101, +36-1-814-1800 ; web: www.kavk.hu); 

 

KAV Baranya megyei Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési osztálya 

7630 Pécs, Hengermalom u. 2. (telefonszám: +36-72-896-269) 

21. A tanuló jogai és kötelezettségei: 

Jogai: 

▪ Jó színvonalú, kulturált környezetben levő oktatáson részt venni, 

▪ Elméleti és gyakorlati pótórák igénylése, 

▪ Ügyfélfogadás időben, az autósiskolában számítógépes KRESZ gyakorlás és tesztlapok kitöltése, 

▪ Gyakorlati oktatás időpontjainak ésszerű keretek között történő megválasztása, 

▪ Jó műszaki állapotú, időjárási viszonyoknak megfelelő tisztaságú járművel gyakorolni. 

▪ joga van kérni, hogy az általa vezetett órák alatt oktatóján (vizsgabiztos, vizsgabiztos jelölt, szakfelügyelő, 

iskolavezetőn) kívül az autóban más ne tartózkodjon. 

▪ Ha nincs megelégedve a képzéssel jogában áll másik képzőszervet választani, miután tartozásait kifizette. 

▪ Az órák között jogában áll kihasználni a szüneteket (mely elmélet esetén 15 perc, gyakorlatnál 10 perc). 

Kötelezettségei: 

▪ Oktatáson pontos időben, vezetésre képes állapotban megjelenni, 

▪ Az oktatás menetét pozitív hozzáállással segíteni, 

▪ A tandíj befizetését a Vállalási feltételekben foglaltak szerint megfizetni, 

▪ 24 órával korábban bejelenteni a gyakorlati óra lemondását. 

▪ Elméleti tanfolyam visszamondása esetén, - amennyiben azt a jelentkező az aktuális tanfolyam megnyitó 

előtt 7 munkanappal megteszi – az autósiskola a teljes befizetett összeget visszatéríti. Ellenkező esetben 

az elméleti tanfolyami díjak az autósiskolát illetik meg. 

▪ Ha a megbeszélt gyakorlati órán a tanuló nem jelenik meg, vagy a megbeszélt időponthoz képest legalább 

2 MUNKANAPPAL, de legalább 24 ÓRÁVAL korábban ezt az oktató felé nem jelzi, akkor az oktató az 

elmaradt vezetési órák díját érvényesítheti a tanulóval szemben. 

▪ Betegség igazolására vagy kórházi zárójelentés, vagy a háziorvos által a megbeszélt gyakorlati óra napjával 

megegyező dátumra kiállított, és a betegség megnevezését feltüntető igazolás fogadható el 8napon belül. 

22. Vezetői engedély kiadásával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott fontosabb előírások:  

Az összes vizsgakövetelmény teljesítése után a KAV a vizsgaeredményt 3 munkanapon belül rögzíti a hatósági 

adatbázisban, ezt követően a vezetői engedély a külön rendeletben meghatározott díjért bármely 

okmányirodában igényelhető. 

A vezetői engedély a 21. életév betöltéséig csak Magyarország területén érvényes! 

Nem magyar állampolgárokat érintő jogszabályok: 

http://www.kavk.hu/


 

A Vezetői engedélyt olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye 

Magyarországon van, illetve ha nem magyar állampolgár a kérelmező, akkor az engedély kiadását megelőző 

hat hónapban Magyarországon tartózkodott. 

Nem kell megkövetelni a tartózkodási engedélyt, ha a kérelem korábban megszerzett vezetői engedély 

pótlására vagy a külföldön megszerzett vezetői engedély honosítására irányul 

 

*Tanfolyam díjából bizonyos esetekben kedvezmény adható: pl.: csoportos jelentkezés esetén, több kategóriát 

szerzett az autósiskolában, üzletpolitikai kedvezmény 

 

Pécs, 2022.11.11      DEKRA Akademie Kft. 


