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Képzési tájékoztató
( Felnőttképzési szerződés részét képezi)

1) A képzőszerv neve:

PATI OKTATÓ, SZÁLLÍTMÁNYOZÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.

2) Cégforma:

Betéti Társaság

3) Cégbírósági bejegyzés száma: 01 - 06 -11158
4) Iskolavezető neve:
Elérhetősége:

Patus Károly
06 30 9121212
info@patiautosiskola.hu

5)

1095 Budapest, Mester u. 36.

Ügyfélfogadó címe:
Telefonszáma:

+36 1/216-1452, +36 30/9121212

Ügyfélfogadás időpontja: Hétfő – csütörtök
6) Telephely címe:

9oo – 17oo

1095 Budapest, Mester u. 36.

Honlap címe:

www.patiautosiskola.hu

7) A tanfolyamra való felvétel módja:
A tanfolyamra való beiratkozás kizárólag személyesen lehetséges.
8) Az előírt egészségügyi és PÁV alkalmassági vizsgálatok:
Kategória
A1
A1 (B)
A2
A2 (A1)
A2 (A1)
A
A (A1)
A (A1)
A (A2)
A (A2)
B
C
E
D

motorkerékpár 125 cm3
motorkerékpár B kat. vezetői engedéllyel
motorkerékpár 35 kW és 0,2 kW/kg
motorkerékpár 2 éven belüli vez. engedéllyel
motorkerékpár 2 éven túli vez. engedéllyel
motorkerékpár korlátozás nélkül
motorkerékpár 2 éven belüli vez. engedéllyel
motorkerékpár 2 éven túli vez. engedéllyel
motorkerékpár 2 éven belüli vez. engedéllyel
motorkerékpár 2 éven túli vez. engedéllyel
személygépkocsi
teherautó
pótkocsi
autóbusz

Egészségi alkalmasság
1-es csoport
érvényes vezetői engedély
1-es csoport
érvényes vezetői engedély
érvényes vezetői engedély
1-es csoport
érvényes vezetői engedély
érvényes vezetői engedély
érvényes vezetői engedély
érvényes vezetői engedély
1-es csoport
2-es csoport
2-es csoport
2-es csoport

PÁV
-

Aki 2 éven belül 5 alkalommal sikertelen forgalmi vizsgát tett - az adott járműkategóriában - az a
jogszabályban előírt pályaalkalmassági vizsgálat után folytathatja a vizsgáit. (PÁV IV.)
9) A tanfolyamra történő felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei:
Lásd: kategóriára vonatkozó mellékletet, az e-learning képzés tájékoztatóját és a 21) pontot
Valamint:
Elméleti vizsgára csak az bocsátható, aki

a tanfolyam e részeit igazoltan elvégezte, vagy annak elvégzése alól felmentést kapott és az
első vizsgajelentésig a tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint 9 hónap telt el

ismételt elméleti tanfolyamon vett részt a 9 hónapos határidő túllépése után

tanfolyammentes vizsgát tehet

megfelel a BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági, egészségi feltételeknek

a jogszabályban meghatározott életkornál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb
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Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül nem teszi le sikeresen
az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes elméleti tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét
elméleti vizsgára. Ennek költsége a tanulót terheli. Az elméleti vizsga 2 évig érvényes.
(kivétel a vezetői engedély honosítása)
Járműkezelési vagy rutin vizsgára csak az bocsátható, aki a tanfolyam e részét igazoltan elvégezte,
a kötelező órákat levezette, valamint az alapfokú iskolai végzettséget igazoló okmányt már
bemutatta a Vizsgaközpontban.(motor, teherautó, busz).
Forgalmi vizsgára csak az bocsátható, aki a kötelező órákat levezette, a menettávolságokat teljesítette,
valamint sikeres járműkezelési, illetve rutin vizsgát tett, vagy azok teljesítése alól felmentést kapott,
és az alapfokú iskolai végzettséget igazoló okmányt már bemutatta a Vizsgaközpontban.
 Vizsgáit az első sikeres Közlekedési alapismeretek (elméleti) vizsga időpontjától számított
2 éven belül kell teljesíteni. A határidő leteltével új tanfolyamon kell részt venni.
(kivétel a vezetői engedély honosítása)
 Elméleti vizsga nélkül megszerezhető kategóriák esetén a sikeres forgalmi vizsgának a
vezetési karton érvényesítésétől számítva 1 éven belül kell eleget tenni.
A hitelesítést a Vizsgaközpont végzi az autósiskola kérésére.
Aki az első vizsga alkalmával nem mutatta be az alapfokú iskolai végzettségét igazoló okmányt,
AZ NEM JELENTKEZHET A SORON KÖVETKEZŐ VIZSGÁRA SEM.
Alapfokú iskolai végzettség igazolása:
 a személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel
 az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti-, vagy közjegyző, vagy a kiállító által
hitelesített példányával, külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és
annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott
tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél
mintatár”-ban) valamint



a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan – hatáskörrel rendelkező –magyar hatóság
által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági
igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási
intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott
bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét
előfeltételezi.

A vezetői engedély kiadásának feltétele a Közúti elsősegélynyújtó ismeretekből tett vizsga. (Kivétel
vezetői engedély honosítása, és valamely egészségügyi végzettség) Autósiskolánk havonta indít vizsgára
felkészítő tanfolyamot.
10) Kötelező óraszámok:
Lásd: kategóriára vonatkozó mellékletet, valamint az e-learning képzés tájékoztatóját
Valamint:
A tantermi tanfolyamok időtartama általában
Kategória
A1(B) A2 és A1 kiegészítő
A1, A2, A, B, E
C
D

Időtartam
1 alkalom
2.5 hét
6 hét
3 hét

Az elméleti órák 45 percesek.
A foglalkozások időpontja rendszerint:
kedd, csütörtök, péntek 17.00 - 20.30
Kihelyezett tanfolyamok esetében a megállapodás szerinti időben és helyen tartjuk a tanfolyamokat.
A gyakorlati képzés csak akkor kezdhető meg, ha a tanuló a kategória összes elméleti tárgyából
sikeres vizsgát tett.
A gyakorlati órák 50 percesek, pihenő idő 10 perc. Két gyakorlati tanóra összevonható.
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11) Járműhasználat:
Választható típusok
A1
A2
A

B

C
E
D

YAMAHA YBR 125
YAMAHA XV 535
HONDA CB 600
VW Polo, VW Jetta, VW Golf Plus
Opel Astra, Opel Meriva, Ford Fiesta
Toyota Yaris, Toyota Prius (automata)
BMW 318d, Seat Ibisa, Seat Cordoba
Suzuki SX4, Suzuki Vitara, Suzuki Swift
Renault Modus, Fiat Punto, Fiat Linea
MAN 14264 MLC
MAN HL61.02
MAN

A tanulónak lehetősége van a gyakorlati oktatót és a gépkocsi típusát megválasztani.
Az oktatóval történő személyes találkozás alkalmával egyeztetik a gyakorlati vezetés időpontját.
12) Hiányzások:
A tanfolyamon való részvétel és a minimálisan előírt óraszámokon való részvétel kötelező!
A tantermi elméleti oktatásról való hiányzás esetén pótfoglalkozáson kell részt venni, melynek költsége
a tanulót terheli. A jelenléti ívet minden oktatási alkalommal kötelező aláírni, mivel ennek hiányában a
tanuló nem jelenthető elméleti vizsgára. E-learning esetében a tájékoztatóban leírtak az irányadók.
A gyakorlati oktatásról való távollétet a megbeszélt foglalkozás előtt - 24 órával – következmény nélkül
lehet lemondani. Az igazolatlan távolmaradás pótóra befizetésének kötelezettségével jár!
13) A tandíj befizetésének módja:
Lásd: a kategóriára vonatkozó mellékletet
Valamint:
A tandíj és vizsgadíj befizetése történhet egy összegben, részletfizetéssel, készpénzzel, átutalással.
Az elméleti tandíjat a tanfolyam elindítása után már nem áll módunkban visszafizetni.
Az autósiskola garantálja, hogy az egy összegben befizetett tandíjak árát nem emeli meg
a beiratkozástól számított 6 hónapon belül. (Áthelyezett tanulóra nem vonatkozik)
14) Felmentések:
Az iskolavezető mentesíti az egyes elméleti, illetőleg a Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés tantárgyak
foglalkozásain való részvétel alól azt a tanulót, aki a tantárgynak megfelelő szakirányú képesítéssel
rendelkezik (C és D kategória). A vezetői engedély honosítása az Okmányirodai határozat alapján
mentesül.
Egyéb: A mozgáskorlátozott, vagy siket tanulót a képzés elméleti tantárgyainak tantermi
foglalkozásain való részvétel alól - kérésére - az iskolavezető mentesíti. A mentesített tanulók
felkészítése a tanulóval kötött külön megállapodás szerint történik.
A vizsga alóli felmentést az iskolavezető kérésére a csatolt és hitelesített okirat másolata alapján a KAV
erre jogosult vezetője adhat.
15) Áthelyezés:
Amennyiben a tanuló a képzés befejezése előtt más képzőszervnél folytatja a tanulmányait, úgy
 a fel nem használt – gyakorlati - tandíjat visszatérítjük
 a teljesített oktatásról igazolást állítunk ki 3 munkanapon belül térítésmentesen (Képzési igazolás)
A tanuló az igénybe vett kedvezményt köteles visszatéríteni az autósiskola részére.
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16) Oktatási helyszínek:
Tanterem:
Tanpálya:

BÜ terem:

Budapest, IX. Mester u. 36.
Budapest, XIV. Mogyoródi út 32.
Budapest, XIX. Hofherr Albert u. 109. /C,E,D kategória/
Budapest, XIV. Írottkő park 1.
/A, B kategóriák/
Budapest, XIX. Hofherr Albert u. 109. /C,E,D kategória/

17) Pótórák igénylésének módja:
A szükséges elméleti és/vagy gyakorlati pótórák igénylését a tanuló képzésében résztvevő oktatóval kell
egyeztetni. A sikertelen vizsgák után nincs kötelezően előírt óraszám az újabb vizsgák letételéhez.
Pótórák díja
Lásd: a kategóriára vonatkozó mellékletet
18) Felügyeleti szerv:

Engedélyező hatóság:

Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (KAV)
Fővárosi Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály
1119 Budapest, Petzvál József u. 39.
Telefon: 371-3030
Innovációs és Technológiai Minisztérium
1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Telefon: 795-1700

19) Vizsgázó joga és kötelessége:
A vizsgázónak joga van a kiírt vizsgaidőpontban a vizsgán részt venni.
Amennyiben a saját hibáján kívül a vizsga elmaradna vagy meghiúsulna, úgy joga van ismételt
vizsgaidőpontot kérni a vizsgadíj befizetése nélkül. Joga van a Vizsgaközpontba bejelentést tenni, ha a
vizsga eredményével nem ért egyet, vagy ha zavaró eseményeket tapasztal a vizsgán. Az elméleti vizsga
számítógépen történik.
A vizsgázónak kötelessége a vizsga időpontjában pontosan, kulturáltan megjelennie.
A vizsga megkezdése előtt nyilatkoznia kell arról, hogy alkohol vagy kábítószer hatása alatt nem áll.
Tudomásul kell vennie azt, hogy ha a vizsga eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja, az a
vizsga azonnali befejezését jelenti, amiről jegyzőkönyv is készül.
20) Vizsgadíjak és azok megfizetésének módja:
Lásd: a kategóriára vonatkozó részletes mellékletet
Valamint:
A vizsgadíjak befizetését iskolánk intézi a Vizsgaközpont felé!
Kivétel: a sikertelen elméleti vizsgát követően - pótvizsgadíjat - a helyszínen lehet befizetni, ahol
időpont-egyeztetéssel azonnal kérhető az ismételt KRESZ vizsga.
A pótvizsgadíj összege megegyezik az alapvizsgadíj összegével.
Amennyiben a vizsgázó késne vagy nem jelenne meg, új vizsgaidőpontot csak a vizsgadíj ismételt
megfizetése után kaphat, kivéve, ha a hiányzást betegség okozta és erről hivatalos igazolással
rendelkezik (orvosi igazolás, táppénzes papír). A kérelmeket a vizsga megszűnését követő 8 napon belül
a Vizsgaközpontban személyesen kell leadni. A határidő elmulasztása esetén a Vizsgaközpont
elutasítja a benyújtott kérelmeket. Vizsgánként egyszer vehető igénybe az orvosi felmentés.
A tolmácsolási díj befizetését is autósiskolánk intézi a OFFI felé. A tolmácsolási díj mértéke változik a
csoport létszámától és az aznapi csoportok számától is.
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21) Vezetői engedély kiadásával kapcsolatos előírások, információk:
A sikeres forgalmi vizsgáról a közlekedési hatóság vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő
három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére.
A tanuló a sikeres forgalmi vizsgát követő 3. munkanaptól bármely Okmányirodánál, illetve
Kormányablaknál kezdeményezheti a személyesen bemutatott iratok alapján.
A honosított vezetői engedély átvétele kizárólag a Központi Okmányirodában lehetséges.





orvosi alkalmassági vélemény (első jogosítvány esetében)
Közúti elsősegélynyújtási ismeretek megszerzését bizonyító igazolvány
személyazonosságot igazoló okirat, tartózkodási engedély
meglévő vezetői engedély

Külföldi állampolgárok részére az előírt 180 napos bejelentett lakcím alapján adható ki a vezetői
engedély.
Személyazonosságot igazoló okmányt, a meglévő Vezetői Engedély-t és a külföldi jogosítvány hiteles
fordítását minden vizsgára vigye magával! Ezek hiányában a vizsga nem tartható meg!

A tanulók panaszaikkal, észrevételeikkel az iskolavezetőhöz fordulhatnak személyesen, telefonon,
e-mailen és a Facebook oldalunkon keresztül.

Sikeres tanulást, balesetmentes közlekedést kívánok!

Patus Károly
iskolavezető
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