
1 JEL AUTÓSISKOLA Tájékoztató a képzési szolgáltatásról  

 

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL 
képzési kategóriák:  AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D 

Tájékoztatás és vállalkozási feltételek a közúti járművezető  képzésben résztvevők számára 
 
1. Képzőszerv megnevezése, adatai  
Jel Oktató Autósiskola Korlátolt Felelősségű Társaság (röv.név: Jel Oktató Kft) 
Cégjegyzékszám:  Cg.13-09-154674 – Bp 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 
Számlaszám:  10100716-05103700-01003002 
Felnőttképzési nyilvánt. szám:  B/2020/004001 
Képzési engedély száma:     KE/ST/82/B/1102/1/2012;  KVH/63454-1/2018-ITM 
Ügyfélfogadás: 2072 Zsámbék Piac köz 8. Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola 
      időpont: kedd, csütörtök: 16:30 – 18:00 
     2072 Zsámbék, Malomárok u. 2.  
              időpont: hétköznap: 8:00 – 9:00 
Honlap, e-mail:  www.jelautosiskola.hu   info@jelautosiskola.hu   
Autósiskola neve: JEL Autósiskola 
Iskolavezető:   Farkas János szakoktató/tanár 

Telefonszáma: +36-30-3907720 
e-mail címe:   jelautosiskola@gmail.com 

 
2. A tanfolyamra való felvétel módja 
Személyesen a székhelyen vagy a telephelyen, vagy a rutinpályán előre egyeztetett időpontban, 
valamint e-mailben, telefonon.  
 
3. Az előírt egészségi és PÁV alkalmassági vizsgálatok 
„A1”, „A2”, „A”, „B”, „B96”, „BE”, „T” vezetői kategóriák esetén 1. alkalmassági,  
„C1”, „C1E”, „C”, „CE”, „D1”, „D1E”, „D”, „DE” vezetői kategóriák esetén 2. alkalmassági csoportra 
vonatkozó érvényes orvosi egészségügyi alkalmassági igazolás. 
Nem szükséges külön orvosi alkalmassági igazolás, ha a Tanulónak a megszerezni kívánt vezetői 
engedély kategóriához előírt alkalmassági csoportnak megfelelő orvosi érvényességhez kötött 
érvényes vezetői engedélye van. 
 
4. A tanfolyamra történő felvétel  

 a személyi igazolvány alapján kitöltött, és aláírt jelentkezési lap 
 nyilatkozat legalább 8 általános végzettségről (kivéve „AM”kat.-nál)  
 legalább 8 általános végzettség - eredeti bizonyítvánnyal igazolva (kivéve „AM”kat.-nál)  
 megkötött felnőttképzési szerződés 
 orvosi alkalmassági igazolás ( fénymásolat is elég) 
 a kategóriában előírt min. életkor betöltése 
 magyar állampolgárság, vagy bejelentett magyarországi lakóhely. 

 
5. A vizsgára bocsátás feltételei 
Elméleti vizsgára:  

 a kategóriában előírt min. életkor betöltése 
 elméleti tanfolyam igazolt elvégzése  
 kitöltött és aláírt jelentkezési lap 
 érvényes orvosi alkalmassági igazolás (eredeti) 
 befizetett elméleti vizsgadíj 
 az alapfokú iskolai végzettséget igazoló eredeti bizonyítvány bemutatása a vizsgán 

Gyakorlati vizsgára:  
 a kategóriában előírt min. életkor betöltése 
 a kategóriában előírt óraszám és menettáv (km) teljesítése 
 gyakorlati vizsgadíj befizetése 

mailto:jeloktatokft@gmail.com
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6. Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésére vonatkozó rendelkezések 
Elsősegély-nyújtási tanfolyam választható online a Képzőszervnél, vagy egyénileg a Magyar 
Vöröskeresztnél.  
EÜ elsősegély-életmentés vizsgafelkészítő online tananyag 90 nap/ 24 óra 12 000 Ft. 
A tananyag e-mailben megrendelhető (jelautosiskola@gmail.com) 
A díj megfizetése átutalással történhet Képzőszerv számlájára. 
 
Eü-vizsga: az igazolás megszerzése a Magyar Vöröskeresztnél. 
A tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésének 
igazolása birtokában kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál a vezetői 
engedély kiállítását. (Amennyiben a megszerezni kívánt kat-hoz szükséges az eü-vizsga és nincs más 
kat-ban érvényes vezetői engedélye.) 
 
7. A tanfolyam tantárgyai és kötelezően előírt óraszámai és menettávolság  
 
7.1. Elmélet választható:  távoktatás       - minden kategóriában. 

tantermi tanfolyam  - motoros és B kategóriákban   
7.1.1. Távoktatás – e-learning   
ONLINE KRESZ Tanfolyam minden kategóriában 
Elméleti tanfolyam: az online keretrendszer által biztosítva – 75 óra / 180 nap 
Az elméleti képzés helyét a Tanuló választhatja meg, a képzés bárhol végezhető, megfelelő 
informatikai környezet megléte esetén. 
E-learning tanfolyam kezdete: a beiratkozást követően 90 napon belül az e-learning képzést meg kell 
kezdeni, ellenkező esetben a tananyag csak ismételt elméleti tanfolyamdíj befizetése után érhető el. 
A tananyag megkezdésétől számított 9 hónapon belül részt kell venni az első hatósági elméleti 
vizsgán, valamint a tananyag megkezdésétől számított 12 hónapon belül rendelkezni kell sikeres 
elméleti vizsgával - ellenkező esetben a teljes képzést újra kell kezdeni. 

Az alábbi linkekre kattintva megtekinthetőek a különböző kategóriák e-learning demói. 
 

„AM” kategóriás járművezető-képzés e-learning tananyaga: 
https://nexiuscontent.blob.core.windows.net/public/77fc1cbf-20a8-a515-6a26-
620351b3d56b/00636306-2565-9447-0230-0000a176f661/index.html 

 
„A1, A2, A” kategóriás járművezető-képzés e-learning tananyaga: 
https://nexiuscontent.blob.core.windows.net/public/def523f4-694e-9217-bf2f-
620096205b32/00636628-3530-0626-5058-0000cd8fd3b6/index.html 

 
„A1(B)” kategóriás járművezető-képzés e-learning tananyaga: 
https://nexiuscontent.blob.core.windows.net/public/496ba417-88d6-c270-bc18-
61fdf3d16204/00636637-9588-9485-9256-0000efe1a0ac/index.html 

 
„B” kategóriás járművezető-képzés e-learning tananyaga: 
https://nexiuscontent.blob.core.windows.net/public/cd653863-e3e0-f300-a71b-
669802f5ad28/00636464-4373-0738-6015-00008c8c27ea/index.html 

 
„BE” kategóriás járművezető-képzés e-learning tananyaga: 
https://nexiuscontent.blob.core.windows.net/public/af6a9196-dcdc-27fd-ba41-
66a0cc3fcd44/00636306-1804-3415-9836-00006799ad31/index.html 
 
„C” kategóriás járművezető-képzés e-learning tananyaga: 
https://nexiuscontent.blob.core.windows.net/public/fb8d77c6-f945-ca2a-154f-
66909a8aff00/00636306-2550-9839-0718-00000ef1ed9d/index.html 

 
„CE” kategóriás járművezető-képzés e-learning tananyaga: 
https://nexiuscontent.blob.core.windows.net/public/da814fbf-ad36-44fa-f627-
6695534aad98/00636306-2591-4933-5029-00000695e411/index.html 
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„D” kategóriás járművezető-képzés e-learning tananyaga: 
https://nexiuscontent.blob.core.windows.net/public/8c3b25bb-133f-564d-a563-
6689b5f1fef9/00636307-9719-2630-9620-000082456c78/index.html 

 
7.1.2. Tantermi tanfolyam 
Elméleti tanórák időtartama 45 perc. A gyakorlati tanórák időtartama 50 perc. 
 
„AM”, „A1”, „A2”, „A”, „B” kategóriák esetén a képzés-, illetve annak részei alól mentesítés nem 
adható. 
 
7.2. Gyakorlati oktatás 
A kategóriákra előírt kötelezően teljesítendő min. óraszám és menettáv megtétele: 
http://jelautosiskola.hu/arak.html   vezetés oszlopában is megtekinthető részletesen. 
1 gyakorlati vezetési tanóra 50 perc 
A kötelező minimális gyakorlati órákat minden Tanulónak teljesítenie kell és a Hatóság által előírt 
menettávolság megtétele is kötelező. Vizsgát tenni csak e két feltétel teljesítését követően lehet. 
Az oktató és a tanuló mindig pontosan írja alá a vezetési kartont! 
 
8. Járműhasználat 
A Képzőszerv oktatóinak saját tulajdonú járműveivel 
Az oktatók naprakész pontos listája iskolánkban található meg! 
A „BE, C, CE, D” kat.-ban a JEL Autósiskola a rendeletben meghatározott teljes képzési szolgáltatás 
feltételeit folyamatosan biztosítja a Ferr-Car Autósiskola Kft-vel kötött vállalkozási szerződés alapján.  

Ferr-Car Autósiskola Kft 
Székhely:  2724 Újlengyel, Dózsa György utca 26. 
Adószáma:  25285149-2-13. 
Telefon:    +36-30-405-3046 
Felnőttképzési ny.sz.: B/2020/002358 
Képviseletre jogosult: Bajusz Sándor 
 

9. 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. 
Lemondani, vagy megváltoztatni csak az oktatónál, a vezetés megkezdése előtt legkésőbb 24 órával 
lehet. 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. 
Az elmaradt vezetési óra nem számolható bele a kötelezően előírt minimális óraszámba. 
 
10. A tandíj befizetésének a módja 
Választható: átutalás vagy készpénz 

- Kamatmentes részletfizetés 
- Az aktuális árak a Képzőszerv honlapján megtalálhatóak: http://jelautosiskola.hu/arak.html 

A tandíj befizethető: 
- átutalással – a Képzőszerv számlaszámára: 

Jel Oktató Kft. Számlaszám: 10100716–05103700- 01003002 
-készpénzben – az iskolavezetőnek az Iskolavezetőnek vagy Képzőszerv megbízottjának 

A befizetett összegekről a Képzőszerv minden esetben a NAV online számlarendszerében kiállított 
számlát küld a tanuló által megadott e-mail címre. 
 
10.1. Részletfizetés ütemezése 
1. részlet: fizetendő beiratkozáskor az iskolavezetőnek vagy a Képzőszerv ügyintézőjének 

75 óra/180 nap e-learning elméleti tandíj, képzési szolgáltatás 
Elméleti vizsgadíj: elméleti vizsgára történő jelentkezéskor 
2. részlet: fizetendő a gyakorlati vezetés megkezdése előtt 
További részletek: 10 tanóránként (csak „B” kat.-ban) 

https://nexiuscontent.blob.core.windows.net/public/8c3b25bb-133f-564d-a563-6689b5f1fef9/00636307-9719-2630-9620-000082456c78/index.html
https://nexiuscontent.blob.core.windows.net/public/8c3b25bb-133f-564d-a563-6689b5f1fef9/00636307-9719-2630-9620-000082456c78/index.html
http://jelautosiskola.hu/arak.html
http://jelautosiskola.hu/arak.html
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Csak az előre kifizetett tanórákat lehet levezetni. 
Forgalmi vizsgadíj: fizetendő a forgalmi vizsgára jelentés előtt készpénzben. 
 
11. Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei: 
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 beszélő tanuló 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. 

Elsősegély-nyújtási ismeretekből nem kell vizsgáznia annak a Tanulónak, 
aki 1969. július 1-ét követően „D” kategóriára vezetői engedélyt, vagy  
„trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt szerzett, 
aki 1984. január 1-je után szerzett 

 bármely járműkategóriában vezetői engedélyt, 

 „Mezőgazdasági vontató”, „Segédmotoros kerékpár”, „Lassú jármű”     
kategóriában közúti járművezetői jogosultságot.  

Ugyancsak mentesül az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító igazolás 
megszerzésének kötelezettsége alól az a Tanuló, aki szakirányú egészségügyi szakközépiskolában, ill. 
felsőoktatási intézményben végzett és tanulmányai elvégzéséről bizonyítvánnyal, oklevéllel, vagy 
képesítéssel rendelkezik [a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendeletben felsorolt esetekben]. 
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. 
 
12. A tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja 
A tanuló áthelyezését kérheti egy másik autósiskolához, melyet  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 
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 „képzési igazolás” nyomtatvány 
leadásával a JEL Autósiskola iskolavezetőjénél kezdeményezheti az áthelyezési eljárás lefolytatását. 
 
13. Oktatási helyszínek 
13.1. Elméleti képzés helyszíne és vizsgahelyei 
Távoktatás, e-learning rendszerű képzés esetén: a Tanuló által választott tetszőleges helyszínen, 
megfelelő informatikai környezet megléte esetén. 
Tantermi képzés esetén: Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola 2072 Zsámbék, Piac köz. 8. 
Elméleti vizsga helyei:  1119 Budapest, Peczvál József u. 39. 
        1194 Budapest, Vas Gereben u. 2-4. 
        1141 Budapest, Komócsy u. 17-19. 
        2009 Szigetszentmiklós, Csepeli út 180/6. 
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13.2. Gyakorlati képzés helyszíne és vizsgahelyek 
AM, A1, A2, A, B kategóriák 

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

       országúti vezetés autópályán és az elérhető lakott területen kívüli részeken, 
       éjszakai vezetés bármelyik fenti felsorolt területen. 

- Vizsgaútvonal: Budapest XI. kerület, Budaörs 
 
BE, C, CE, D kategóriák 

- Gyakorlati oktatás: Budapest XIX., Hofherr Albert u. 109. - BÜ tanműhely 
- Tanpálya: 1214 Budapest II. Rákóczi Ferenc út 195-197. 
- Forgalmi vizsga indulási helye: Budapest XIX., Hofherr Albert utca 109.;  

Szigetszentmiklós, Csepeli út 180/6.   
Közlekedési Felügyelőség vizsgahelye. 

Találkozás a gyakorlati oktatóval a rutinpályán vagy a mindenkori megbeszélt helyen és időpontban. 
 
14. Pótórák igénylésének módja, díjai 
A Tanulónak a vezetési gyakorlat során történő előrehaladását és teljesítményét az oktatás során a 
szakoktató értékeli. 
A kötelező min. óraszám és a kötelező menettáv megtétele után még szükségesek lehetnek a 
pótórák. A gyakorlati szakoktatóval egyeztetve tanuló igényelheti a sikeres vizsga teljesítése és a 
közlekedésben való jobb jártassága miatt. 
A pótórák díja megegyezik az alapórák díjával és fizetési módjával. 
 
15. Az engedélyező és felügyeletet ellátó hatóság elérhetősége 
KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. 

https://vizsgakozpont.hu/kapcsolat/kav-elerhetosegek 
-  Székhely: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10. 
- Telefon: +36-1-510-0101 / +36-1-814-1800 
- E-mail: info@kavk.hu 

Innovációs és Technológiai Minisztérium 
- Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50. 
- Postacím: 1440 Budapest, Pf.: 1. 
- Telefonszám: +36 (1) 795-1700 

Járművezető vizsgáztatási hatósági ügyek 
- Cím: 1119 Budapest, Petzvál József utca 39. 
- Postacím: 1300 Budapest, Pf. 91. 
- Telefon: 06-1-371-3030 
E-mail: kepzes-buda@nkh.gov.hu   budapest@kavk.hu 

 
Szakoktatók képzése 
A kötelező éves továbbképzés és vizsga 
 
16. A vizsgázó jogai és kötelezettségei 
A vizsgázó jogosult a hatóság által visszaigazolt vizsgán megjelenni, és vizsgát tenni.  
A vizsgára érvényes személyi igazolvánnyal, valamint gyakorlati vizsgára vezetésre alkalmas 
állapotban köteles, pontos időben megjelenni. 
A kategóriákra vonatkozó előírásokat mindig a Felnőttképzési szerződésed tartalmazza. 
 
17. A vizsgákról való hiányzás következménye, illetve a vizsgák lemondására vonatkozó szabályok 
Abban az esetben, amennyiben a vizsgázó önhibáján kívüli okok miatt (pl. betegség) tudja 
csak távolmaradását jelezni, úgy a kiírt vizsga időpontja után 8 napon belül orvosi igazolással 
ellátott kérelmet nyújthat be a közlekedési hatósághoz, akik mérlegelési jogkörben döntenek 
az újabb vizsgára vonatkozó vizsgadíj-mentességről. 
 
18. Vizsgadíjak és megfizetésének módja 
Lásd a 10. és 10.1. pontban. Fizetendő a vizsgára jelentés előtt készpénzben. 

https://vizsgakozpont.hu/kapcsolat/kav-elerhetosegek
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19. A vizsgákkal kapcsolatos általános tudnivalók 

A Tanulónak a vizsga helyszínén a számára kiírt időpont előtt minimum 15 perccel korábban kell 
megjelennie. 
A vizsgán igazolnia kell a személyazonosságát. A személyazonosság igazolására a következő 
okmányok alkalmasak: a személyazonosító igazolvány (személyi igazolvány), a személyazonosító 
igazolvány hiányában elfogadható a diákigazolvány (14. életév betöltéséig), az útlevél, vagy a 
kártyaformátumú vezetői engedély. Szembenéző fényképet (arcképet) nem tartalmazó, vagy lejárt  
érvényességű igazolvány a személyazonosság igazolására nem alkalmas. 
A vezetői engedéllyel rendelkező vizsgázónak a vezetői engedélyét a vizsgán minden esetben be kell 
mutatnia, ennek hiányában a vizsga nem tartható meg. 
Ha az érvényes okmányok közül valamelyik hiányzik, vagy a vizsgázó vizsgára alkalmatlan állapotban 
jelenik meg, akkor a vizsgán nem vehet részt, és a következő vizsgára csak új vizsgadíj befizetésével 
jelentkezhet. 
Ha az orvos vizsgálata során korlátozást ír elő (szemüveg vagy kontaktlencse), a Tanuló köteles mind 
a vezetés, mind a vizsgák során tartalék szemüveget, vagy kontaktlencsét magával hordani. 
Amennyiben szemüveg vagy kontaktlencse hiánya miatt a vizsga nem tartható meg, az anyagi  
felelősség a Tanulót terheli. 
 
A Tanulónak a vonatkozó jogszabályok értelmében az alapfokú iskolai végzettségét az első hatósági 
vizsgán igazolnia kell (kivéve, ha „AM” kategóriás képzésben vesz részt, illetve ha alapfokú iskolai 
végzettségét egy korábbi vezetői engedély kategória megszerzése során már igazolta). Ezért alapfokú 
(vagy magasabb) iskolai végzettségét igazoló okmányát első vizsgájára a tanuló vigye magával, hogy 
azt bemutathassa a Közlekedési Hatóság részére! Ennek elmulasztása esetén – annak pótlásáig - a 
soron következő vizsgára a tanuló nem jelentkezhet. 
 
Aki a vizsgán bármely tárgyból nem felelt meg, az a vonatkozó szabályzat előírásai szerint pótvizsgát 
tehet. 
A vizsgabiztos felfüggeszti azon vizsgázó vizsgáját, aki: 

- személyazonossága tekintetében a vizsgabiztost megtévesztette, vagy azt megkísérelte 
- a feladatok megoldása során meg nem engedett eszközöket használ 
- magatartásával a vizsga rendjét megzavarja, szabályos lebonyolítását akadályozza 
- a vizsgabiztost előny adásával, ígéretével vagy fenyegetéssel befolyásolni törekszik 
- a vizsgán szeszes ital, vagy más, a vezetési képességre hátrányosan ható szer hatása alatt 

van, vagy a jármű biztonságos vezetésére egyéb okból alkalmatlan. 
 

Elméleti pótvizsgára a Tanuló önállóan is jelentkezhet a pótvizsgadíj befizetésével. 
Az elméleti vizsga számítógép igénybevételével történik. A rendelkezésre álló különböző nyelvű 
számítógépes vizsgaanyagok közül a vizsgázó állampolgárságára való tekintet nélkül választhat. 
Szóbeli elméleti vizsgát tehet tolmács közreműködésével a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten 
beszélő, illetőleg értő (magyar nyelvet nem beszélő) külföldi állampolgár, amennyiben nem áll 
rendelkezésre vizsgaanyag a vizsgázó állampolgársága szerinti hivatalos nyelven, továbbá szintén 
szóbeli vizsgát tehet az egészségi állapotából következően szövegértési vagy szövegolvasási 
nehézséggel küzdő személy, ha erre a közlekedési hatóságtól kérelmére engedélyt kapott. 
 
Az elméleti tanfolyam megkezdését követő 9 hónapon belül meg kell történnie az első 
vizsgaeseménynek, valamint az elméleti tanfolyam megkezdésétől számított 12 hónapon belül a 
Tanulónak sikeres elméleti vizsgát kell tennie. Amennyiben e határidők bármelyikét túllépi, akkor 
csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára, azaz a jogszabály 
alapján a teljes elméleti tanfolyamot meg kell ismételnie! 
(Elméleti tanfolyam megkezdésének minősül: tantermi oktatás esetében az első tantermi óra, 
távoktatás esetében első belépés az e-learning tananyaglejátszó rendszerbe.) 
 
Még egy fontos szabály! A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga 2 évig érvényes. Ez idő alatt kell 
sikeres gyakorlati vizsgát tenni. Ellenkező esetben a gyakorlati képzés csak egy megismételt elméleti 
tanfolyamot követő sikeres KRESZ vizsga után folytatható. 
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20. A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott fontosabb előírások 
A Vizsgaközpont a sikeres vizsgáról kiállított vizsgaigazolást, az illetékes közlekedési igazgatási 
hatóság részére megküldi. A tanuló sikeres vizsgáját követően 3 munkanap után az okmányirodák 
bármelyikében: érvényes személyi igazolvánnyal, lakcímkártyával, elsősegély elvégzését igazoló 
kártyával, egészségügyi orvosi alkalmassági igazolással vagy – már meglévő - érvényes vezetői 
engedélyével igényelheti az új vezetői engedélyét. Nem magyar állampolgárnak 6 hónapos 
tartózkodási engedély vagy állandó bejelentett lakcím igazolása is szükséges. 
 
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 honosítás során kiadott magyar vezetői engedélyt – megfelelősség esetén – azokra a jármű-kategó- 
riákra és azokkal a feltételekkel lehet érvényesíteni, amelyre a külföldi vezetői engedély is érvényes. 
 
Amennyiben a vezetői engedély kiadásának feltételeivel kapcsolatban, akár a tartózkodási hellyel, 
akár az elsősegély-nyújtási ismeretek vonatkozásában – különösen külföldi állampolgárok esetében – 
kérdések merülnek fel, azokat célszerű még a képzés megkezdése előtt tisztázni. Ehhez a Tanuló 
kérheti a Képzőszerv segítségét is. 
 
21. Egyéb  
A járművezető-oktatás közvetített szolgáltatást tartalmaz. 
A képzésben résztvevővel kötött FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS tartalmazza az egyes kategóriákra 
érvényes részletes tájékoztatót, vállalkozási feltételeket. 
 

 

Eredményes vizsgát és balesetmentes közlekedést kíván a JEL Autósiskola! 
 

 
Zsámbék, 2022.03.31. 




