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VÁLLALÁSI FELTÉTELEK
”A2” (A1-gyel 2 éven túl) kategória

Az ”A2” kategória olyan motorkerékpár, melynek teljesítménye a 35 kW-ot (tömeg aránya pedig a 0.2 kW/kg –ot, valamint
az 500 cm³ nem haladja meg és-, illetve amelyet nem kétszer akkora teljesítményű járműből alakítottak át.
Erre a kategóriára kötelező a 18. évet betölteni.

Tanfolyamra jelentkezés feltételei:
 tanfolyamra az vehető fel, aki a 18. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;
 első tandíj részlet befizetése;
 az Autósiskolánál megkötött oktatási Szerződés;
 kitöltött jelentkezési lap;
 írni, olvasni tud, és alapfokú iskolai végzettségét igazoló bizonyítványát első vizsgáján a Hatóságnál bemutatja;
 személyigazolvány, lakcímkártya és érvényes jogosítvány másolata.

Vizsgára bocsátás feltételei:
Elméleti vizsga

 az egyéb feltételeknek megfelel és 18. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb;
 az elméleti tanfolyamot elvégezte, és annak megkezdésétől számítva kevesebb, mint 9 hónap telt el;

Gyakorlati vizsga
 sikeres elméleti vizsga
 csak a 18. életév betöltése után tehet.
 gyakorlati vizsgát csak a kötelező óraszám (2 JK és 6 forg. óra) levezetése, illetve az előírt menettávolság (120 km)

teljesítése után tehet.
 vizsgadíj befizetése

Vezetői engedély okmányirodai kiadásának feltételei:
 a közúti elsősegélynyújtásból tett vizsga, amely kizárólagosan a Magyar Vöröskeresztnél tehető,

vagy 1984. január 1. után megszerzett érvényes jogosítvánnyal rendelkezik, továbbá
 3 munkanap eltelt az utolsó sikeres vizsgájától.

Hatóságilag egységes vizsgadíjak:

KRESZ 4 600 Ft
Járműkezelés 4 700 Ft
Forgalmi: 11 000 Ft
Összesen: 20 300 Ft
EÜ vizsga: 15 500 Ft (opcionális*)

*Elsősegély-nyújtási ismeretekből nem kell vizsgázni, ha 1984. január 1. utáni érvényes jogosítvánnyal rendelkezik a
Tanuló, vagy 24/2005 GKM rendeletben foglalt iskolai végzettséggel rendelkezik.
Amennyiben elsősegélynyújtásból vizsgáznia kell, a tanfolyamot Iskolánknál elvégezheti. A vizsgát a Pest Megyei
Vöröskereszt szervezésében bonyolítjuk.

Képzés óraszámai:

Minimálisan kötelező óraszám – 11 óra*
*Az óraszám előírás a tantermi elméleti képzésben megvalósuló tanfolyamra értendő. Az E-LEARNING rendszerű oktatás
keretében szervezett tanfolyamokon a hallgatók egyéni haladási időigénye határozza meg az egyes tantárgyakra fordítandó
időt.

Elmélet Óraszám Gyakorlat Óraszám
Szerkezeti üzemeltetés 1 óra Gyakorlati alapoktatás 2 óra
Járművezetés elmélete 1 óra JK vizsga 20 perc
KRESZ 1 óra Városi vezetés 4 óra

Országúti vezetés 2 óra
Forgalmi vizsga 1 óra

Minimális óraszám: 3 óra Összesen 9 ó 20 p
Elméleti óra időtartama 45 perc Gyakorlati óra időtartama 50 perc

Az előírt óraszámok nem mindenkinek elegendők! A pótórák díja megegyezik az alapórák díjával.

A „Minimálisan kötelező óraszám” az egyes tantárgyakra minimálisan fordítandó óraszámokat jelölik. A tantárgyak
tényleges óraszámait a Képzőszerv határozza meg az adott Tanulói igények alapján úgy, hogy az egyes tantárgyak minimális
óraszámaira és tantárgyak összes (együttes) óraszámára vonatkozó előírások is teljesüljenek.
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Tandíjak E-LEARNING vagy Tantermi oktatással + Gyakorlati oktatással:

KRESZ vizsga JK Forgalmi vizsga Elméleti képzés Gyakorlati képzés Összesen
4 600 Ft 4 700 Ft 11 000 Ft 35 000 Ft 90 000 Ft 145 300 Ft

A gyakorlások és a vizsgák alkalmával megfelelő öltözékben kell megjelenni: bukósisak, szemüveg (a bukósisak
kialakításától függően), protektoros hosszúnadrág és protektoros dzseki, kesztyű, magas szárú zárt cipő vagy csizma.
Amennyiben a Tanuló ezekből egyikkel sem, vagy csak valamelyikkel rendelkezik, igény szerint Iskolánk biztosítani tud
bizonyos felszerelést a gyakorláshoz és a vizsgázáshoz: térd-, könyök-, gerincvédőket (protektorokat), bukósisakot,
kesztyűt. Oktatójárművet az Iskola ad Tanulói részére, azonban lehetőség van saját járművel történő vizsgázásra is.

Az Oktató hibájából történő óraelmaradás esetén az Iskola ingyen biztosít pótlásra lehetőséget. A Tanuló 48 órával a
gyakorlat megkezdése előtt módosíthatja a képzési időpontot, egyéb esetben az óradíja a tandíjba beszámításra kerül.

A sikeres elméleti vizsga után két éven belül sikeres forgalmi vizsgát kell tenni.

Ha a Tanuló más Képzőszervnél szeretné a képzést folytatni, az igénylőlap leadásától számított 3 munkanapon belül az
ehhez szükséges ”Képzési Igazolás” nevű nyomtatványt ingyenesen kiadjuk.

A vizsgaigazolás ha szükséges további kategóriák megszerzéséhez az utolsó sikeres vizsga utáni 4. munkanapon
személyesen (vagy hivatalos meghatalmazással) vehető át személyi igazolvány, illetve az „EÜ” vizsgát igazoló lap, vagy
jogosítvány felmutatásával a Közlekedési Felügyelőségnél.

A járművezetői igazolvány bármely okmányirodánál (vizsgaigazolás bemutatásával ha van) vehető át. Ha már van vezetői
engedélye, kategóriabejegyzésre vigye magával, és illeték befizetése után állítják ki újabb vezetői engedélyét.

Külföldieknél feltétel az engedély kiadását megelőző 6 hónapos, folyamatos magyarországi tartózkodás igazolása.

Az Oktatóval történő személyes találkozás alkalmával egyeztetik a gyakorlati vezetés időpontját (napokat, órákat). Az "AM,
A1 B-vel, A1, A2, A" kategóriák oktatásánál, lehetőség van saját motorkerékpár használatára is.

Oktatási helyszínek:

Tanterem: 2600 Vác, Deákvári fasor 6. Tanpálya: 2600 Vác, Deákvári fasor 6. Forgalom: Vác

Felügyeleti szerv:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1119 Budapest, Than Károly
utca 3-5.

A meglévő "Vezetői Engedély"-t, vizsgaigazolását minden vizsgára vigye magával! Ennek hiányában a vizsga nem tartható
meg!

Iskolánk lehetőséget biztosít tan-és tesztkönyv bérlésére, amit legkésőbb a sikeres elméleti vizsgát követő 1 héten belül
kell visszahozni. Elhasználódott, összefirkált könyveket nem veszünk vissza, azok ellenértékét a Tanuló köteles megfizetni!

Az Autósiskola garantálja, hogy az egy összegben befizetett tandíjak (elméleti, gyakorlati, elsősegélynyújtási tandíjak) árát
nem emeli meg a beiratkozástól számított 6 hónapon belül.

A tanulók panaszaikkal, észrevételeikkel az Iskolavezetőhöz fordulhatnak.

Iskolánk ügyfélfogadása:

Hétfő és péntek 12:00-16:00

FULLDRIVE Autósiskola
2600 Vác, Deákvári fasor 6.

Iskolavezető: Veres Ferenc
Telefonos elérhetőség: +36 30 349 9186

E-mail: info@fulldrive.hu
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