
Írásos tájékoztató 
Vállalkozási feltételek 

 

1. Képző szerv neve: Szremkó Mihály Autósiskola 
 Címe:     6500. Baja, Magyar u. 6. 

 Telefonszám:  06-20/977-21-65 

Cég formája: Egyéni vállalkozás 

2. Vállalkozói engedély száma: EV-445045 

 Nyilvántartási száma: BA/KV/100/2/2006 

3. Autósiskola KAV azonosítója:  3095. 
4. Képzési engedélyek száma: DA/EL/326/1/2008, DA/KC/318/3/2009,           

KE/ST/82/A/3437/1/2013. 

5. A képzés a következő kategóriákra engedélyezett: 
 „AM” kategória (Segédmotor kerékpár) 

 „A1” kategória ( Motorkerékpár 125 cm3-ig) 

 „A2” kategória (Motorkerékpár 35 kw-ig) 

 „A” kategória  (Korlátozásnélküli motorkerékpár) 

 „B” kategória  (személygépkocsi) 

 „C” kategória (tehergépkocsi 12 tonnáig) 

 „CE” kategória ( tehergépkocsi nehéz pótkocsival) 

6. Iskolavezető neve:     Szremkó Mihály (11374) 
7. Iskolavezető tevékenysége: Járművezető oktatás 

8. Az autósiskola web címe: www.szremkoautosiskola.hu  

9. Az autósiskola e-mail címe: szremkomihaly@szremkoautosiskola.hu  

10. Tanfolyamra való jelentkezés:   személyesen az ügyfélfogadási irodában vagy telefonon 

történő megbeszélés alapján Szremkó Mihálynál. 

 Szükséges hozzá: személyi igazolvány, lakcímkártya és ha van vezetői 

engedély, valamint - az „AM” kat. kivételével – orvosi alkalmassági vélemény 

és az alapfokú iskolai végzettség igazolása. 

Ügyfélfogadás helye:      Sükösd, Deák Ferenc u 95. 

Ügyfélfogadási idő:     Kedd – Péntek : 16:00 – 18 :00 óra között. 

 

Elméleti képzés helyszíne: Sükösd, Deák Ferenc u .95. 

 

Gyakorlati képzés helyszíne: Baja város és környéke. 

 

Tanpályás gyakorlati képzés helyszíne: Baja, Burg Ete utcai tan- és vizsgapálya 

 

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés képzési- és vizsgahelyszíne :  

                                         Baja, Nagy István u 39. (Volán telephely) 

 

Beiskolázási feltételek: 
Minden kategória tanfolyamhoz kötött. Tanfolyamra az vehető fel, aki a külön jogszabályban 

feltüntetett életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb és közbiztonsági 

szempontból alkalmas (azaz a Rendőrség vagy Bíróság nem tiltotta el a járművezetéstől). 

Kezdő vezetői engedély: 



Nemzetközi kategóriában először megszerzett vezetői engedély kezdő vezetői engedélynek 

minősül, mely azt jelenti, hogy a motoros kategóriáknál 2 évig utas nem szállítható, 

személygépkocsival utánfutó nem húzható és „CE” kategóriás tanfolyamra sem vehető fel. 

A 17 éves korban megszerzett „B” kategóriás vezetői engedéllyel csak Magyarország 

területén , míg betöltött 18 éves kor után már külföldön is vezethet személygépkocsit. 

 

Tanfolyamra való jelentkezés feltételei Életkor a vizsgán 

Kategória Életkor Előfeltétel Elmélet Gyakorlat 

AM 13,5 év írni, olvasni tudás 
14 év - 3 

hónap 
14 év 

A1 15,5 év 
alapfokú isk. végzettség, 1.csop. orvosi 

alk. vélemény 

16 év - 3 

hónap 
16 év 

A2 17,5 év 
alapfokú isk. végzettség, 1.csop. orvosi 

alk. vélemény 

17 év - 3 

hónap 
18 év 

A 23,5 év 
alapfokú isk. végzettség, 1.csop. orvosi 
alk. vélemény 

24 év - 3 
hónap 

24 év 

B 16,5 év 
alapfokú isk. végzettség, 1.csop. orvosi 

alk. vélemény 

17 év - 3 

hónap 
17 év 

C 17,5 év 
alapfokú isk. végzettség, 2.csop. orvosi alk. 

vélemény, érvényes "B" kat. vez. eng. 

18 év - 3 

hónap 
18 év 

CE 17,5 év 
alapfokú isk. végzettség, 2.csop. orvosi alk. 

vélemény, érvényes "BC" kat. vez. eng mely 

nem kezdő vezetői engedély. 

18 év - 3 

hónap 
18 év 

 

 

 

Ügyfélfogadási időben lehet jelentkezni a tanfolyamokra, ahol a szóbeli tájékoztatás után a 

tanulók megkapják ezen írásbeli tájékoztatót. Minden tanulóval írásbeli „Képzési szerződés”-

t kötünk, melyet fiatalkorú tanuló esetén a törvényes képviselőnek is alá kell írnia. 

 

A tanfolyamra való felvételnek nem követelménye ugyan az alapfokú iskolai végzettség és az 

orvosi alkalmassági vélemény bemutatása, de jobb ha az elején tudjuk, hogy alkalmasak 

vagyunk-e egészségügyi szempontból a gépjármű vezetésére, illetőleg rendelkezünk-e a 

minimum 8 osztályos általános iskolai végzettséggel, melyet az első KRESZ vizsga alkalmával 

a Vizsgaközpont ügyfélfogadó irodában kell bemutatni. 

 

Az elméleti vizsgára bocsátásnak viszont feltétele az orvosi alkalmasságot igazoló orvosi 

vélemény csatolása, melyet a háziorvos állít ki. 

Amennyiben ha valakinek van vezetői engedélye, vagy vezetői igazolványa azt be kell 

mutatni, majd fénymásolás után a képzőszerv hitelesíti, melyet a jelentkezési laphoz csatolni 

kell.  

 

Jelenleg csak e-learning  (interneten keresztül történő )tanfolyamra lehet autósiskolánknál 

jelentkezni. 

 

 



Kategória Kresz 
Vezetés 
elmélet 

Szerk.és 
üzemeltetési 

ismeretek 

Munka- 
védelem 

Biztonsági 
ellenőrzés és 
üzemeltetés 

Összes 
óra 

AM 12 4 0 0 0 16 
A1 14 4 4 0 0 22 
A1 B-vel 1 1 1 0 0 3 
A2 14 4 4 0 0 22 
A 14 4 4 0 0 22 
B 16 6 6 0 0 28 
C 26 14 12 12 16 80 
CE 6 4 4 0 6 20 

 
E-learning  képzés 

Autósiskolánknál lehetőség van e-learning képzésen részt venni, mely  egy elektronikusan 

közvetített tananyag, mit a tanulók az internet segítségével otthonukból, saját igényeiknek és 

időbeosztásuknak megfelelően vehetnek igénybe. A tanulót az autósiskola regisztrálja a 

képzésre, majd a tanulót e-mail-ben értesítik, hogy hol miképpen tud belépni az E-Titán által 

rendelkezésükre bocsájtott zárt rendszerű tananyagba. A tananyagok modulokból állnak, 

melyek fejezetekre tagolódnak. A fejezetek végén önellenőrző kérdések vannak. A következő 

fejezetre akkor léphet, ha az előző végén feltett kérdések legalább 80%-ra helyes választ 

adott. A következő modulra csak akkor lehet lépni, ha az előző végén az önellenőrző kérdések 

85%-ra helyesen válaszolt. A tanfolyam végén a rendszer elkészíti az elektronikusan aláírt 

képzési igazolást, melyet a tanuló és az iskolavezető számára letölthetővé tesz, valamint 

elektronikus formában megküld az KAV Vizsgaközpont részére is. Az e-learnig képzés 

adminisztrációját az autósiskola végzi. 

A tananyag rendelkezésre állásának idejét és díját az alábbi táblázat tartalmazza: 

Kategória 
Elméleti képzés 

díja (Ft) 

Képzésre 
fordítható idő 

(nap/óra) 

Pótképzés 
díja (Ft) 

Pótképzésre 
fordítható idő 

(nap/óra) 

AM 22 000 180 nap / 75 óra 5 000 15 nap / 10 óra 

A1, A2, A 40 000 180 nap / 75 óra 5 000 30 nap / 10 óra 

B 45 000 180 nap / 75 óra 5 000 30 nap / 10 óra 

C 60 000 180 nap / 75 óra 10 000 30 nap / 10 óra 

CE 40 000 180 nap / 75 óra 7 000 30 nap / 10 óra 

A1 B-vel 18 000 180 nap / 75 óra 5 000 30 nap / 10 óra 

A2 és A kat.         

30 000 180 nap / 75 óra 5 000 30 nap / 10 óra 
2 éven túli előzmény 
motoros kategóriával 

 

 
 
Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:  
Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét elvégezte, és az első 

vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számítva kevesebb, mint 9 hónap telt el, 



továbbá ha megfelel az egészségügyi alkalmassági vizsgálaton, valamint az alapfokú iskolai 

végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik és legkésőbb az első vizsga alkalmakor 

bemutatja az iskolai bizonyítványát a Vizsgaközpontban, a vizsgadíjat befizette, továbbá 

közlekedésbiztonsági szempontból alkalmas. Az elméleti tanfolyam megkezdésétől számított 

12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tenni. Az elméleti tárgyak hallgatása, ill. 

vizsgája alól nincs felmentés (kivéve a „C” és „CE” kategória szerkezeti és üzemeltetési 

ismeretek, munkavédelem és biztonsági ell. és üzem. vizsgáját). Ezen kategóriáknál is csak 

abban az esetben, ha a 24/2005. GKM. Rendelet 3. mellékletében szereplő végzettséggel 

rendelkezik. 

Az elméleti képzés hatósági vizsgával zárul, amely Baja, Nagy István u. 40. sz. alatt történik. 

Amennyiben a vizsgázó a magyar nyelvet nem beszéli, ill. nem érti, lehetősége van angol, 

német vagy román nyelven számítógépes elméleti vizsgát tennie. Ha az előbbi nyelvek egyike 

sem fele meg a vizsgázónak, akkor a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Dél-

alföldi Régió  Főosztályvezetőjének engedélyével szóbeli vizsgát tehet. Az előbbiek esetében 

a tolmács költsége a tanulót terheli. 

Pótvizsgára a bajai KAV Vizsgaközpontjánál az ismételt vizsgadíj befizetésekor lehet 

jelentkezni. Elméleti pótvizsga a sikertelen vizsgát követő 3 munkanap elteltével tehető, a 

tanuló vagy a képzőszerv kezdeményezésére.  

Gyakorlati vizsgára bocsájtás feltételei: 
A sikeres közlekedési ismeretek vizsgától számított 2 év áll rendelkezésre, hogy a gyakorlati 

vizsgáit befejezze. A gépjármű vezetése az alapoktatás során, járműkezelési / rutin és 

technikai / képzéssel kezdődik, un. " zártpályás" formában. A járműkezelési és rutin oktatás 

folyamán ismerkedik meg a jármű technikai elemeivel és azok kezelési módjával. A 

kötelezően előírt óraszámok levezetése után lehet a főoktatást elkezdeni. A gyakorlati 

képzés során 1 tanóra 50 perces,(2 tanóra,lehet egyben is) amit 10 perces szünet követ. A 

alapoktatás során egy nap max. 2 tanóra, a főoktatás folyamán max. 4 tanóra tartható. Az 

utóbbi két – két óra felbontásban, egy óra szünet közbeiktatásával. Amennyiben az alábbi 

táblázatban feltüntetett alapóraszámok és megtett kilométerek nem elegendőek a sikeres 

vizsgához, úgy pótóra vehető igénybe, melynek díja megegyezik az alapóra díjával. 

 

Kategória Alapoktatás Főoktatás 
összes 

óra 
kilométer 

Járműkezelési 
vizsgaóra 

Rutin 
vizsgaóra 

Forgalmi 
vizsgaóra 

AM 4 6 10 100 15 perc 0 30 perc 

A1 6 10 16 240 20 perc 0 50 perc 

A1 B-vel 1 1 2 30 0 0 50 perc 

A2 6 10 16 240 20 perc 0 50 perc 

A 10 16 26 390 20 perc 0 50 perc 

B 9 20 29 580 0 0 60 perc 

C 6 23 29 348 0 15 perc 60 perc 

CE 6 8 14 168 0 20 perc 60 perc 

 

A kétkerekű járművek vezetése során a tanuló köteles: protektoros kesztyűt, protektoros 
hosszúnadrágot, protektoros dzsekit, magas szárú zárt cipőt v. csizmát és bukósisakot, a 
bukósisak kialakításától függően szemüveget viselni.  A megfelelő öltözék hiányában a 
gyakorlati vezetés képzés és vizsga nem tartható meg. Lehetőség van saját motorral is 
gyakorolni, ebben az esetben a gyakorlati vezetés képzés során a tanuló megfelelő műszaki 
állapotú, kötelező felelősségbiztosítás befizetését igazoló okmánnyal, érvényes forgalmi 
engedéllyel rendelkező motorral gyakorolhat. A jármű oktatási helyszínre történő 



biztonságos szállításáról a tanuló gondoskodik. FONTOS: Szakoktató felügyelete nélkül a 
kétkerekű járműveket vezetni TILOS!  
Gyakorlati vizsga típusai, a vizsgára bocsátás feltételei: 

       Járműkezelési és rutin vizsgára az bocsátható, aki:  

• sikeres elméleti vizsgát tett 

• kötelezően előírt óraszámú foglalkozáson igazoltan részt vett 

• közlekedésbiztonságilag alkalmas 

      Forgalmi vizsgára az bocsátható, aki: 

• sikeres járműkezelési, ill. rutin vizsgát tett  

• kötelezően előírt óraszámú foglalkozáson igazoltan részt vett 

• közlekedésbiztonsági szempontból alkalmas 

• teljesítette az előirt menettávolságokat 

„C” és a CE” kategória esetén a fentieken túl szükséges még, hogy sikeres Biztonsági 

ellenőrzés és üzemeltetés vizsgával is rendelkezzen a tanuló. 

Sikertelen vizsga után ismételt vizsgát 3 munkanap eltelte után a pótvizsgadíj befizetését 

követően csak a szakoktató vagy iskolavezető kezdeményezhet, melynek a díja megegyezik 

alapvizsga díjával. Amennyiben pótórára van szüksége a járművezetés gyakorlása során, 

annak a díja is megegyezik az alapóra díjával. 

Ha két éven belül azonos kategóriában a forgalmi vizsgákon öt alkalommal sikertelenül 

vizsgázott, rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt vennie. Amennyiben ott 

„járművezetésre pszichológiailag alkalmas” minősítést szerzett, a továbbiakban közúti 

járművezetői vizsgához kapcsolódóan rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatra nem 

kötelezhető. 

Amennyiben a vizsgázó a sikeres KRESZ vizsga időpontjától számítottan 2 éven belül nem 

tesz sikeres forgalmi vizsgát, úgy csak ismételt beiskolázást követően jelenthető vizsgára. 

A tanulónak joga van: 

• A képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalkozási 

feltételeit, képzési programját 

• A képzést megszakítani, a fel nem használt díjat a meghatározott feltételek mellett 

visszakérni és a tanfolyam elvégzett részéről hivatalos igazolást kérni. Az elméleti 

tanfolyamról való hiányzások pótlása érdekében az általunk felkínált pótórán is részt 

vehet vagy más tanfolyam is igénybe vehető, amennyiben tantermi képzésen vett 

részt. 

• A gyakorlati vezetés időpontjait oktatójával egyeztetni. 

• Az egyeztetett járművezetési órákat legalább 24 órával előbb lemondani. 

• Tanfolyami díjáról számlát kérni. 

 
A tanuló kötelezettségei: 

• Minden foglalkozáson részt venni( 10% hiányzás megengedett elmélet során 

tantárgyanként), a mulasztásokat pótolni kell a tantermi oktatás során. 

• Gyakorlati vezetésre a váltás helyén pontosan, vezetésre képes állapotban, megfelelő 

öltözékben köteles megjelenni. 

• Tandíjat a szerződésben foglaltak szerint kell rendezni a tanfolyam idejére szóló    

kamatmentes részletfizetési lehetőséggel. 

 

 

 



Az alábbi táblázat a tantermi oktatásban résztvevők tandíját, valamint a vizsgadíjakat 

tartalmazza kategóriánként és tantárgyanként. Az e-learning oktatásban résztvevő tanulók 

gyakorlati óradíja megegyezik a tantermi képzésben résztvevőkével. 

 

 

Tandíjak Vizsgadíjak - tantárgyanként 

Kat. Elm. Gyak. óradíj Össz. Kö. Mu. Szü. Bü. Rutin  Jk Forg. Összesen 

AM 22000 40000 4000 62000 4600 0 0 0 0 3500 3600 11700 

A1 40000 64000 4000 104000 4600 0 0 0 0 4700 11000 20300 

A1 B-vel 18000 12000 4000 30000 4600 0 0 0 0 0 11000 15600 

A2 40000 64000 4000 104000 4600 0 0 0 0 4700 11000 20300 

A 40000 104000 4000 144000 4600 0 0 0 0 4700 11000 20300 

B 45000 135000 4500 180000 4600 0 0 0 0 0 11000 15600 

C 60000 150000 5000 210000 4600 4600 4600 4400 3500 0 11000 32700 

CE 40000 75000 5000 115000 4600 0 4600 4400 3500 0 11000 28100 

 

További „A” kategóriás képzések korábbi motoros tapasztalattal: 

 

Kategória 
Elméleti 
óra Gyak.óra Km Elm. díj Gyak.díj Vizsgadíj 

A2→A1-gyel 2 éven belül 0 / ** 12+1 180 0 48000 15700 

A2→A1-gyel 2 éven túl 3 8+1 120 30000 32000 15700 

       

       

A→A2-vel 2 éven belül * 0 / ** 12+1 180 0 48000 15700 

A→A2-vel 2 éven túl * 3 8+1 120 30000 32000 15700 

 

*az A2 megegyezik az Akorl. kategóriával is. 

 

** Két éven belül tett sikeres KRESZ vizsga esetén, elméleti tanfolyam és elméleti vizsga mentes. 

 

A tanuló áthelyezése. 
Ha a tanuló a tanfolyam során valamilyen okból más képzőszervhez szeretne átjelentkezni, 

akkor ezt az iskolavezetőnek jeleznie kell. Az iskolavezető kötelessége a képzési igazolás 

nyomtatványt három példányban kitölteni és 2 példányt a tanulónak átadni, amellyel az 

újonnan választott képzőszervet kell megkeresni, aki intézkedik a további teendőkről. A 

tanuló képzési igazolásának kitöltését az iskolavezető semmilyen körülmények között nem 

tagadhatja meg. Abban az esetben, ha a kérvényező fiatalkorú, a kérelmet a törvényes 

képviselőnek is alá kell írnia.  
 

Ha a vizsgázó eleget tett a meghatározott vizsgakövetelményeknek, az elektronikus 

vizsgaigazolást a KAV Vizsgaközpont kiállítja és elektronikusan megküldi a Kormányablaknak. 

A közúti elsősegélynyújtásról az igazolást a Kormányablaknál kell bemutatni, ez már nem 

feltétele a vizsgaigazolás kiállításának. Amennyiben az elsősegélynyújtó végzettséget még 

nem szerezte meg, akkor az autósiskola tájékoztatja Önt a vizsgával kapcsolatban. Az 



elsősegély vizsgát a Magyar Vöröskereszt szervezi, melynek a vizsgadíja: 6500,- Ft. Az 

elsősegélynyújtás vizsga alól mentességet kaphat a 24/2005. GKM rendelet 3.sz. 

mellékletében feltüntetett iskolai végzettséggel rendelkező egyén, valamint 1984.január 1 

után szerzett bármely kategóriára érvényes vezetői engedély. 

A vezetői engedély kiállítása céljából a Kormányablakot kell felkeresni az alábbi iratokkal:  

az orvosi alkalmassági véleménnyel, amennyiben van akkor a meglévő vezetői engedéllyel, 

személyi igazolvánnyal és a lakcímkártyával és a Magyar Vöröskereszt által kiállított 

kártyával. Vezetői engedély csak annak állítható ki, akinek van Magyarországon bejelentett 

lakcíme. Amennyiben valaki nem EGT tagállambeli, úgy a bejelentett lakcímnek, vagy az itt-

tartózkodási engedélynek a 6 hónapot meg kell haladnia. 

Lehetőség van Kormányablak felkeresése nélkül is a vezetői engedély kiállításának 

amennyiben a következő feltételek teljesülnek: 

- A Nyilvántartóban szerepel 3 évnél nem régebbi fényképe a vizsgázónak 

- A 2021.03.01 után kiállított orvosi alkalmassági véleményét az orvos feltette a VEN 

rendszerbe 

- és a Magyar Vöröskereszt is az elvégzett tanfolyamról feltette az igazolvány adatait 

- valamint a tanuló az erre rendszeresített elektronikus nyilatkozatot megtette és azt 

kinyomtatva leadja a KAV Vizsgaközpontban.  

A nem Magyarországon kiállított alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítványt a 

Vizsgaközpont abban az esetben jogos elbírálni, amennyiben az Oktatási Hivatal által 

megküldött mintatárban az szerepel. Ha nem szerepel, akkor a bizonyítvány hiteles 

fordítását és a bizonyítvány fénymásolatát hivatalból továbbítja az Oktatási Hivatalhoz, ahol 

azt elbírálják. Amennyiben az egyenértékű a Magyarországon szerezhető alapfokú iskolai 

végzettséggel, akkor a KAV Vizsgaközpont értesíti a képzőszervet, illetve a tanulót arról. 

Járművezető képzést engedélyező szerv:  

Közlekedéstudomány Intézet (KTI) 

Budapest, Vajdahunyad u. 45.       

 
Járművezető képzést ellenőrző hatóság:  
KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
Dél-alföldi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály 
Bács-Kiskun Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


