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TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL  
 

 „A” kategória 
 

Nemzetközi kategória. 
„A” kategóriába tartozik az a kétkerekű motorkerékpár, amely legalább 595 m3 hengerűrtartalmú és 

legalább 40 KW teljesítményű. 
A Képzőszerv „B” kategóriára a rendeletben meghatározott elméleti és gyakorlati részből álló teljes 

képzést nyújt. 

 

Képzőszerv megnevezése, adatai  
 

Jel Oktató Autósiskola Korlátolt Felelősségű Társaság (röviden: Jel Oktató Kft) 
 

Cégjegyzékszám:  Cg. 13-09-154674 - Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága által bejegyezve 
e-mail címe:   jeloktatokft@gmail.com 
Székhely címe:   2072 Zsámbék, Malomárok u. 2. 
Telephely:    Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola 2072 Zsámbék, Piac köz. 8. 
Adószám:    23837575-1-13 
Felnőttképzési engedély száma: 00422-2012   
Képzési engedély száma:     KE/ST/82/B/1102/1/2012 
Ügyfélfogadás:  2072 Zsámbék, Piac köz 8. Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola 
      2072 Zsámbék, Malomárok u. 2.   
Honlap:    www.jelautosiskola.hu 
Autósiskola neve: JEL Autósiskola 
Iskolavezető:   Farkas János szakoktató/tanár 
Telefonszáma:  +36-30-3907720 
e-mail címe:    info@jelautosiskola.hu 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

 A tanfolyamra való felvétel módja 
-  kitöltött jelentkezési lap 
-  I. csop. egészségi alkalmassági vizsgálat orvosi igazolása  
-  járművezetésre jogosító okmánnyal rendelkezőknek valamennyi járművezetésre jogosító okmány 
és azok fénymásolata 
 
- 8 általános iskola elvégzését igazoló bizonyítvány  
 

A tanfolyamra való felvétel feltételei 
Tanfolyamra felvehető, aki  
- 24 éves vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb,  
- megfelel a külön jogszabályokban (a közúti járművezetők egészségügyi alkalmasságának 
megállapításáról szóló 13/1992./VI.26./NM rendelet 1.§-ában és a közúti járművezetők 
pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 41/2004.(IV.7.)GKM rendeletben) meghatározott egészségi és 
pályaalkalmassági feltételeknek.  
- Írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000.(XI.30.)BM rendeletben meghatározott 
közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel, írni, olvasni tud.   
 
Elméleti vizsgára az bocsátható, aki  

- a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte,  
- 24 éves vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és a vizsga időpontjában is megfelel 

a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.  
A sikeres elméleti vizsga két évig érvényes.  
Sikertelen vizsga után legkorábban három munkanap után tehet új elméleti vizsgát.  
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Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki  
- az összes elméleti vizsgatárgyból sikeres vizsgát tett,  
- a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette,  
- 24 éves, és a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra előírt többi feltételnek,  
- a forgalmi vizsgához sikeres járműkezelési vizsgát tett.  

 
A sikeres elméleti vizsga után két év áll rendelkezésre a gyakorlati vizsgák letételére. 
5 sikertelen forgalmi vizsga után csak sikeres pályaalkalmassági vizsgálat után folytathatja vizsgáit. 
Újabb pályaalkalmassági vizsgálatra nem kötelezhető. 
 

Tantárgyak, kötelező óraszámok, elméleti tanórák időtartama 
 
Elmélet 

1. Tantermi oktatás 
Az elméleti (tan)óra időtartama 45 perc. 

 Közlekedési alapismeretek:         18 óra  
Járművezetés elmélete:         6 óra  
Szerkezeti- és üzemeltetési ismeretek:   4 óra 

Összesen:  28 óra   
Tantermi tanulóknak az alábbi hatósági vizsgafelkészítő tananyagok kínálnak hatékony tesztelési 
lehetőséget:  12 óra / 30 nap: 6 000Ft 

24 óra / 45 nap: 10 000Ft 
36 óra / 60 nap: 12 000Ft 

Vizsgafelkészítő demó megtekinthető: 
https://nexiuscontent.blob.core.windows.net/public/def523f4-694e-9217-bf2f-
620096205b32/00636628-3530-0626-5058-0000cd8fd3b6/index.html 

 
2. Távoktatás – e-learning rendszerű képzés:   

Az e-learning rendszerű képzések során a tanuló önállóan, ellenőrzötten, szabályozottan a saját 
időbeosztása és képességei szerint haladhat előre a tanulási folyamatban, oly módon, hogy a képzés 
ideje alatt folyamatos, teljes körű és objektív visszacsatolást kap a megszerzett tudásról és annak 
színvonaláról. 
Az elméleti képzés ismeretanyaga három témakörből tevődik össze, melyek a következők: 

- közlekedési alapismeretek, 
- a járművezetés elmélete, 
- szerkezeti és üzemeltetési ismeretek. 

Az említett témák törzsanyagát a biztonságos közlekedéshez és járművezetéshez szükséges közúti 
közlekedésre vonatkozó jogszabályok, valamint a műszaki, illetve vezetéstechnikai ismeretek 
alkotják. A képzés célja a biztonságos közlekedéshez szükséges elméleti ismeretek átadása, a 
gyakorlati oktatásra való felkészítés, valamint – természetesen – a vezetői engedély megszerzéséhez 
előírt elméleti vizsga sikeres teljesítésének előkészítése. 
„A” kategóriás tananyag: 60 óra / 90 nap   
 

Járművezetési gyakorlat 26 óra + 2 vizsgaóra  alapoktatás:     10 óra  
főoktatás:       16 óra     
járműkezelés vizsga 
forgalmi vizsga                 

Gyakorlati (tan)óra időtartama 50 perc.  
Az egyes tanórák között 10 perc szünetet kell tartani.  
A vezetési gyakorlat során egy tanulónak az alapoktatási szakaszban naponta legfeljebb 2 tanóra, a 
főoktatás során legfeljebb 4 óra tanóra tartható - a 4 tanórát legalább két részben, két tanóra oktatás 
után minimálisan 1 óra szünet közbeiktatásával. 
 
A vezetési gyakorlat tantárgy oktatása akkor minősül a közúti közlekedés szabályairól szóló rendelet 
szerinti oktatásnak, ha a vezetési kartont a szakoktató kitöltötte és a tanuló az egyes gyakorlati órák 
megkezdésekor és befejezésekor – a gyakorlati foglalkozás kezdete és befejezése pontos idejének 
feljegyzése mellett – saját kezűleg aláírta. 
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Járműhasználat 
A gyakorlati oktatáshoz és vizsgához a járművet a Képzőszerv biztosítja.  
 
Öltözék a vezetési gyakorlat oktatása során: 

- bukósisak 
- szemüveg 
- protektoros hosszú nadrág 
- protektoros dzseki 
- protektoros kesztyű 
- magas szárú zárt cipó vagy csizma 
- elől-hátul „T” betűvel ellátott számozott tanulómellény 

 
Bérlési lehetőség: bármely felszerelés hiánya esetén a motoros oktatás helyszínén lehetőség van 
bérlésre. Egy alkalom/felszerelés 500 Ft. 
 

Vizsgára bocsátás feltételei 
Gyakorlati vezetésre és vizsgára csak az előírt öltözék megléte esetén kerülhet sor: 
- bukósisak                               
- szemüveg                                                     
- protektoros hosszú nadrág (nadrágba vagy nadrágra illeszthető térdprotektorral) 
- protektoros dzseki (dzsekibe vagy dzsekire illeszthető könyök- és gerincprotektorral) 
- protektoros kesztyű 
- magas szárú zárt cipő vagy csizma  
- elől, hátul „T” betűvel ellátott számozott, vagy tanulóként eltérő színű tanulómellény                                    
Főoktatás és vizsga során a kapcsolattartás adó-vevő készülékkel történik. 
 
A tanuló minden vezetési tanórára és forgalmi vizsgára köteles magával vinni a vezetéshez szükséges 
fent felsorolt felszerelést és viselni. 
Ezek hiánya nélkül nem lehet vezetni, a tanóra vagy a forgalmi vizsga elmarad. 
 

A hiányzás pótlásának módja 
Az elméleti képzés során a hiányzásokat a tanfolyam alapórán felüli konzultációs órákon pótolhatják. 
Gyakorlati elmaradt órát, amennyiben az oktató hibájából történt, a legrövidebb időn belül, a 
tanulóval egyeztetett időben köteles pótolni. 
A tanuló késésekor az oktató 20 percet köteles várni. 
A tanuló legalább 24 órával a gyakorlati oktatás kezdése előtt a vezetési gyakorlatot lemondhatja. 
Amennyiben a tanuló a 24 órás kötelezettségének nem tesz eleget, az iskola a tanórát hiányzásnak 
tekinti. Hiányzás esetén az adott időre befizetett óradíj elvész. Tehát az aktuális óradíj 
visszatérítésére, illetve annak igénybevételére nincs lehetőség. 

 
A tandíj befizetésének a módja 
 
Választható:   egy összegben a teljes tandíj vagy részletfizetés és 

készpénz vagy átutalás. 
 
Az aktuális árak a Képzőszerv honlapján megtalálhatóak. 
A tandíj befizetéséről minden esetben számlát ad a Képzőszerv. 

 
Teljes tandíj befizethető: 
 

  átutalással – a Képzőszerv számlaszámára: 
     Jel Oktató Kft. Számlaszám: 10100716–05103700- 01003002 

Az átutaláson minden esetben fel kell tüntetni a Tanuló nevét, a tanfolyam 
számát és a Tanuló nyilvántartási számát. 

 készpénzben – az iskolavezetőnek. 
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Részletfizetés ütemezése 
 
Első részlet:   fizetendő beiratkozáskor az iskolavezetőnek vagy a Képzőszerv ügyintézőjének 

beiratkozás - elméleti tandíj + KRESZ vizsgadíj  
 

Második részlet : fizetendő a gyakorlati vezetés megkezdése előtt az iskolavezetőnek vagy a 
Képzőszerv által  megbízott ügyintézőnek készpénzben, vagy átutalással.  
26 gyakorlati óra díja + 2 vizsga óradíja + rutin vizsgadíj + forgalmi vizsgadíj 

    
A vizsgadíj befizetése készpénzzel lehetséges, melyről a számlát a Hatóság állítja ki a Tanuló nevére. 
A vizsgadíjakat a JEL Autósiskola fizeti be készpénzben a Nemzeti Közlekedési Hatóság pénztárába. 
 
Árak 
 Tandíj  Beiskolázás – tantermi oktatás vagy 

Elméleti e-learning tananyag  (60 óra/90 nap) 29 900 Ft 
Gyakorlati oktatás díja 26 óra (3 800 Ft/tanóra) 98 800  Ft 
+ 2 vizsgaóra                7 600 Ft 
A mindenkori aktuális árak megtekinthetőek a www.jelautósiskola.hu honlapon. 
 

Vizsgadíjak  Közlekedési ismeretek:    4 600 Ft  
     Járműkezelési vizsga (rutin) 4 700 Ft  

  Forgalom:         11 000 Ft 
A vizsgadíjak mindig megegyeznek a Hatóság által kiírt aktuális vizsgadíjakkal. 

 
A gyakorlati tandíjak a szerződéskötés időpontjában és az első KRESZ vizsgáig érvényesek - a 
kalkuláció alapjául szolgáló költségek (pld. Hatósági előírások, üzemanyag árváltozás stb.), vagy előre 
nem várt piaci körülmények változása esetén módosulhatnak. Az Autósiskola az árváltoztatás jogát 
fenntartja! A mindenkori aktuális árak megtalálhatók a www.jelautósiskola.hu honlapon.  
 

Tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítések 
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 magyar nyelvet nem beszélőtanuló mentesíthető az elméleti vizsgatárgyak hallgatása alól 
(tolmácsos vizsga). 
A Vöröskeresztes igazolás megszerzésének kötelezettsége alól mentesülnek a 31/1992.(XII.19.)NM 
rendelet alapján:  
az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, állatorvosi, védőnői, 
dietetikusi, mentőtiszti, gyógytornász, egészségügyi szakoktatói, diplomás ápolói oklevéllel 
(képesítéssel) rendelkezők, közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, egészségügyi 
szakiskolát végzettek.  
 
Továbbá minden olyan vizsgázó, aki 1969.július 1-je és 1983. december 31-e között „D” kategóriára 
vezetői engedélyt, vagy 1984. január 1-je után bármely kategóriára vezetői engedélyt, „TR” 
kategóriára járművezetői engedélyt, „Mezőgazdasági vontató”, „Segédmotoros kerékpár”, „Lassú 
jármű” kategóriában járművezetői igazolványt szerzett.  
 
További, a Vizsgaigazolás kiadásához elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító 
Vöröskeresztes igazolás megszerzésének kötelezettsége alól mentesítést a KFF egyedi elbírálás 
alapján sem adhat. 
 

A tanuló áthelyezési módja 
A tanuló áthelyezését kérheti egy másik autósiskolához. Távozási szándékát az iskolavezetőnek kell 
bejelentenie.  
A tanuló kezdeményezésére – az elbocsátó képzőszerv által biztosított – „Képzési Igazolás” 
megnevezésű formanyomtatványt kell kitölteni 3 példányban, a hiteles adatok beírásával. A 
nyomtatvány kitöltése után egy példány az elbocsátó képzőszervnél marad, két példányt vagy a 
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tanulónak kell átadni, vagy 10 napon belül a befogadó képzőszervhez kell továbbítani. A képzési 
igazolással a Tanuló felkeresi az általa választott új autósiskolát, aki a további ügymenetet lefolytatja.   
 
A „Képzési igazolás” kiadásakor a felek elszámolnak a befizetésekkel és teljesítésekkel. 
 
A tanuló áthelyezése közigazgatási eljárás keretében történik. 
 
Amennyiben egy tanuló másik képzőszervtől jelentkezik át és a JEL Autósiskolánál kívánja folytatni a 
jogosítvány megszerzését, úgy az elbocsátó képzőszerv által kitöltött áthelyező nyomtatvány 
leadásával („Képzési igazolás”) a JEL Autósiskola iskolavezetőjénél kezdeményezheti az áthelyezési 
eljárás lefolytatását. 
 

Oktatási helyszínek  
Elmélet:  tanterem - Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola 2072 Zsámbék, Piac köz 8. 

        
Tanpálya: Budapest XI., Budaörsi út. Hrsz. 1092/6 
Gyakorlati oktatás: a tematikában előírt városi vezetés Budaörsön valamint Budapest XI. ker.  

Országúti vezetés autópályán, továbbá az elérhető lakott területen kívüli 
részeken.  
Éjszakai vezetés bármelyik fenti felsorolt területen. 

Vizsgaútvonal: Budapest XI., Gazdagrét, Egérút, Tétényi út és környéke, Virágpiac és környéke, 
Budaörs 

 

Szakoktatók képzése 
A kötelező éves továbbképzés és vizsga 
 

Az engedélyező és felügyeletet ellátó hatóság elérhetősége 
Innovációs és Technológiai Minisztérium Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály 
1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45. 
tel.: (1) 814-1818;  kepzesvizsga@nfm.gov.hu 
Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály  
1141. Budapest, Komócsy u. 17-19.,  
tel: (1) 460-2231 
 

A vizsgázó jogai és kötelezettségei 
A vizsgázónak joga van szabadon oktatót választani, tanulmányait másik képzőszervnél folytatni, a 
vizsgák időpontját a neki megfelelő időpontra kérni.  
Kötelezettsége a tanfolyamon és a vizsgákon kultúrát öltözékben, alkohol és más szerek 
befolyásoltsága nélkül megjelenni és a vizsgabiztos kérésére érvényes személyazonosító irattal 
igazolni magát. A tanuló köteles az iskolával írásos szerződést kötni. 

 

A vezetői engedély kiadása 
A „Vezetői engedély” kiadásának feltétele: 
az eredeti Orvosi Alkalmassági beadása és az EÜ vizsgáról szóló igazolás, valamint a személyazonosító 
igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány bemutatása az Okmányirodában a sikeres 
forgalmi vizsga után 3 munkanap elteltével. 
 
Vezetői engedélyt csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek szokásos tartózkodási helye 
Magyarország területén van. Az ügyfélnek tehát ezt a tényt a vezetői engedély iránti kérelem 
benyújtásakor igazolnia kell. A magyarországi szokásos tartózkodási hely meglétének ellenőrzése  
érdekében a Közlekedési Igazgatási Hatóság vizsgálja, hogy 
- a személyi adat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó személy rendelkezik-e érvényes 

magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, 
- a személyi adat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá nem tartozó személy rendelkezik-e legalább 

185 napig érvényes magyarországi tartózkodási engedéllyel. 
A vezetői engedély kiadásának feltétele a 31/1992. (XII.19.) NM rendelet szerinti igazolás a sikeres 
elsősegélynyújtási ismeretek vizsgáról.  
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Az előírt elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésének dokumentumát a Vöröskeresztnél tett sikeres 
vizsga adja. 
 
Kedvezmények: 

- kamatmentes részletfizetés, 
- ingyenesen részt vehet az Autósiskola bármely elméleti tanóráján - a sikeres KRESZ vizsgája 

letételéig - aki a tantermi elméleti oktatás díját befizette. 
 
 

Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a vizsga napjától számított 2 évig 
kezdő vezetői engedélynek minősül! 

A kezdő vezetői engedéllyel motorkerékpáron utas nem szállítható. 
 

 

 

Eredményes vizsgát és balesetmentes közlekedést kíván a JEL Autósiskola! 
 
 
 

2019.január 
 

 

 

 

 

 


