
TANULÓI TÁJÉKOZTATÓ 
 

KÉPZŐSZERV NEVE: Beluzsár Imre egyéni vállalkozó,(BeluSuli Autósiskola)             
KÉPZŐSZERV SZÉKHELYE: 3326 Ostoros Ady Endre utca 5.             
e-mail cím: belusulieger@gmail.com 
TELEFON: 06-30/27-87-287    
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CÉGFORMA: egyéni vállalkozás (kisadózó)                    
VÁLLALKOZÓI NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 3489660  
ISKOLAVEZETŐ : Beluzsár Imre (belusulieger@gmail.com) 06-30/27-87-287   
 ISKOLAVEZETŐI NÉVJEGYZÉK AZONOSÍTÓ: 11568  
KÉPZÉSI ENGEDÉLY SZÁMA: KH/ST/NS/A/1432/1/2011,  KE/ST/82/B/1057/1/2012 és 
KE/ST/82/A/1869/3/2013           
FELNŐTTKÉPZÉSI ENGEDÉLY SZÁMA: B/2020/004506 
ÜGYFÉLFOGADÁS: 3300 EGER, Dr. Nagy János u. 6.   
                                                                                               H.,   Sze.,   P.         1300 - 1400  óráig 
                 Kedd és Csütörtök 1400 - 1630 óráig   

TELEPHELY : 3300 EGER, Dr. Nagy János u. 6.  Tel.: 06-30/27-87-287 

TANFOLYAMRA VALÓ FELVÉTEL MÓDJA:  

személyesen a személyes okmányokkal és az általános iskola elvégzését igazoló bizonyítvánnyal 

(kivétel AM kategória) 

 

EGÉSZSÉGÜGYI ALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT 

Ha nem rendelkezik valamilyen érvényes nemzetközi vezetői engedéllyel, akkor a vezetői engedély 

megszerzéséhez I. fokú orvosi alkalmassági véleményt kell beszerezni. Ez megszerezhető a 

háziorvosnál, amelynek díját az orvosnál kell megfizetni.  

TANFOLYAMRA TÖRTÉNŐ  FELVÉTEL és a VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI 

 

A képzőszerv a tanfolyamra nem iskolázhat be olyan tanulót, akiről a jelentkezés 

időpontjában- az általa vizsgálható okmányok és a tanuló nyilatkozata alapján- 

megállapítható, hogy a vizsgára bocsátásra vagy a vezetői engedély kiadására vonatkozó 

feltételeknek nem felel meg. 
 

A tanfolyamra az jelentkezhet, aki legalább 8 általános iskolai bizonyítványát bemutatja, és 

másolatát csatolja a jelentkezési laphoz (kivéve az AM kategóriánál),és fél éven belül betölti az előírt 

életkort, továbbá legalább I. csoportú  orvosi alkalmassággal rendelkezik.  

AM kategóriában nem kell orvosi alkalmassági. 

VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI: 

 

 B A A2 A1 AM 

Előírt életkor 17 év 24 év 18 év 16 év 14 év 
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Elméleti vizsgát az előírt életkor betöltése előtt 3 hónappal lehet tenni. Vizsgára bocsátás feltétele, 

hogy a tanuló a képzési órákon részt vegyen. A hallgatónak az elméleti tanfolyam kezdetétől 

számított 9 hónapon belül az első elméleti vizsgát le kell tennie és 12. hónap végéig eredményes 

vizsgát kell tennie. Egyébként újabb tanfolyam elvégzésére kötelezett. 

 Gyakorlati vizsgát csak az előírt életkor betöltése után lehet tenni, ha érvényes elméleti vizsgával 
rendelkezik és, részt vett a minimum előírt oktatási órákon. AM kategóriában járműkezelési 
vizsga tehető hamarabb, mint az előírt élkor.  

 Gyakorlati vizsgát tehet elméleti vizsga nélkül  
 „A2.” kategóriában az, aki két éven belül szerzett „A1”-es vezetői engedéllyel rendelkezik;  
 „A” kategóriában az, aki két éven belül szerzett „A1” vagy „A2” vezetői engedéllyel rendelkezik és 

betöltötte a 24 életévet.  
 A vizsgára bocsátás feltételeit részletesen a 24/2005 (IV.21.) GKM rendelet 10§-11§ tartalmazza. 
 

Az alapfokú iskolai végzetség igazolásának módja: 

A 8 általános iskolai osztály elvégzésének hitelt érdemlő módon történő igazolása az alábbi 

módokon lehetséges:  

• 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 

igazolja, vagy annak meglétét előfeltételezi.  

  

      Igény esetén a képzőszerv az elsősegélynyújtás ismeretek megszerzését megszervezi.  

      (Ennek elvégzése alól mentesség a 31/1992. (XII. 19.) NM rendelet alapján.)  

A vizsga központ a sikeres vizsgáról kiállított igazolást az illetékes közlekedési igazgatási hatóság 

részére elektronikus úton küldi meg.  

VEZETŐI ENGEDÉLY KIADÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK 

A sikeres forgalmi vizsgát követően 3 munkanap elteltével a háziorvos által kiállított alkalmassági 

igazolással és a vöröskereszt által kiadott közúti elsősegélynyújtó igazolvánnyal és 

személyigazolvánnyal bármelyik Kormányablakban kérhető a vezetői engedély kiállítása.  

Nem magyar állampolgároknak csak 6 hónapos magyarországi tartózkodás után lehet kiadni a 

vezetői engedélyt, amit a tartózkodási engedéllyel igazolni kell. 

 

 

 



JÁRMŰVEZETÉSI TANFOLYAM TANTÁRGYAI, IDŐTARTAMA 

Elméleti tárgyak és minimális óraszámai: 

 B A A2 A1 AM A1-B-vel 

Közlekedési 

ismeretek 

18 14 14 14 14 1 

Vezetéselmélet 6 4 4 4 2 1 

Szerkezeti és 

üzemeltetési ism. 

4 4 4 4 0 1 

Iskolánk lehetőséget biztosít a hallgatóknak a számítógépes teszt gyakorlására. Az elméleti tanóra 

időtartama 45 perc. 

Azon tanulók részére akik a tantermi oktatáson nem tudnak részt venni az E-Education 

Információtechnológia Zrt-vel kötött szerződés alapján e-learinng (internetes) képzést tudunk 

biztosítani. Az alap képzési díj megegyezik a tantermi képzés alapdíjával.  

E-learning képzés esetén 75 órás elérhetőség biztosított 180 napig. 

Gyakorlati oktatás: (kötelező tanórák száma) 

Kategória Alapoktatás Városi Országúti Éjszakai 

B 9 14 4 2 

A (24 év felett) 10 11 5 0 

A (2 éven belüli 

A1/A2-vel24 év felett)  

4 4 2 0 

A (2 éven túli  A1/A2-

vel 24 év felett) 

2 4 2 0 

A2. 6 8 2 0 

A1 6 8 2 0 

A1 érvényes B-vel 1 1 0 0 

AM 4 6 0 0 

  

Ezen óraszámok a minimum órákat jelölik. A gyakorlati órák időtartama 50 perc. 

A feltüntetett órák a forgalmi vizsgát nem tartalmazzák, az külön 1 órának számít az időtartamától 

függetlenül. 

 

 

 



JÁRMŰHASZNÁLAT: 

AZ ISKOLA ÁLTAL BIZTOSÍTOTT JÁRMŰTIPUSOK: 

„B” kat. Suzuki Splash 

„A”kat. Suzuki GSF600S 

„A2”kat. Kawasaki GR-5, Kawasaki ER-5, 

„A1”kat. Yamaha SR125 

„AM”kat. Aprilia 

A motoros képzésben a tanuló választhat hogy az iskola által biztosított vagy  saját maga által 

biztosított járművet,veszi igénybe. Ebben az esetben az általa biztosított járműnek meg kell 

felelnie a tanuló járművek számára előírt követelményeknek. Motorkerékpár vezetői 

tanfolyamok esetén a tanuló a tanfolyam kezdetén írásban nyilatkozik arról, hogy az iskola 

járművét veszi igénybe, vagy saját járművet biztosít magának. Mindkét esetben az oktatás 

során a tanuló a felelős a járműben bekövetkező károkért, és ezekért anyagi felelősséget is 

vállal, mivel az oktatónak nincs lehetősége beavatkozni. 
Saját motor használata esetén az óradíj a mindenkori óradíjból mínusz 1000.-Ft/óra. 

HIÁNYZÁS PÓTLÁSA, ÉS ANNAK KÖLTSÉGEI 

 

Tantermi oktatás esetén, ha a tanuló az elméleti oktatáson nem jelenik meg, köteles azt bepótolni. A 

tanuló saját kérésére is részt vehet elméleti pótórán. Elméleti pótóra díja : 2000,- Ft/tanóra. 

Az e-learnig képzés esetén a pót hozzáférés az alapdíj 50%-a. 

Gyakorlati pótóra díja: megegyezik az alap óradíjjal. 

TANDÍJAK: 

 

 „B” „A” „A2” „A1” „AM” 

Elmélet (Ft) 40000 30000 30000 30000 20000 

Gyakorlat (Ft/ó) 6000 8000 8000 8000 6000 

Összesen (Ft) 220000 246000 166000 166000 86000 

A tandíj összege fizethető egy összegben, vagy részletekben is a szerződésben foglaltak alapján. 

Motorkerékpáros alkategóriák bővítése esetén 8000,- Ft/tanóra. Akciók, kedvezmények esetén a 

szerződésben foglaltak szerint módosul a tandíj.  

Saját motorhasználata  esetén a tandíj a mindenkori óradíj mínusz 1000,-Ft/ó. 

 

 

 



VIZSGADÍJAK: 

 

A vizsgadíjakat díjrendeletben központilag határozzák meg, jelenleg: 

 „B” „A” „A2” „A1” „AM” 

Elméleti vizsgadíj (Ft) 4600 4600 4600 4600 4600 

Járműkezelési vizsgadíj (Ft) --- 4700 4700 4700 3600 

Forgalmi vizsgadíj (Ft) 11000 11000 11000 11000 3600 

A vizsgadíjakat vizsga nemenként kell megfizetni.  

Sikertelen vizsga esetén a pótvizsga díjai megegyeznek az alapvizsga díjaival. 

 

VIZSGÁK LEBONYOLÍTÁSA: 

 

Minden hatósági vizsga előtt a személyi azonosságot igazolni kell. Ha már van vezetői engedélye be 

kell mutatni azt is. 

Elméleti vizsga: 24/2005 (IV.21.) GKM rendelet 8 számú melléklete 6. pont 

Az elméleti vizsga számítógép igénybevételével vagy írásban tehető le. Szóban vizsgázhat az, aki a 

magyar nyelvet nem érti, illetve egészségügyi okból írásra képtelen, és erre a hatóságtól, kérelemre 

engedélyt kapott. 

 

kategória tantárgy kérdések száma összpont megfelelés 

pontszáma 

B KRESZ 55 75 65 

A, A2, A1 KRESZ 55 75 65 

AM KRESZ 25 35 30 

 

Vizsga helye: Eger Kossuth Lajos u. 26. 

 

Az első sikeres elméleti vizsgát követő két év alatt kell sikeres forgalmi vizsgát tenni. A két év 

lejárta után minden addig megszerzett eredmény érvényét veszti, újabb tanfolyamot kell végezni. 

 

 



Járműkezelési vizsga: 

A vizsga ideje „A”, „A2”,”A1” kategóriában 20 perc,  

                                         „AM” kategóriában 15 perc. 

Vizsga helye: Eger Nagylapos (Rutinpálya) 

Forgalmi vizsga: 

Vizsga ideje „B” kategóriában 60 perc , 

                    „A”, „A2”,”A1” kategóriában 50 perc, 

                   „AM” kategóriában 20 perc.  

Sikertelen vizsga esetén leghamarabb a vizsga napjától számított negyedik munkanapon lehet 

pótvizsgát tenni. Öt sikertelen vizsga után pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt venni. 

 

EGYES TANTÁRGYAK HALGATÁSA ÉS VIZSGA ALÓLI MENTESÍTÉS FELTÉTELEI :  

Elméleti tanfolyam és vizsga alól: 

 „A2.” kategóriában az, aki két éven belül szerzett „A1”-es vezetői engedéllyel rendelkezik;  
 „A” kategóriában az, aki két éven belül szerzett „A1” vagy „A2” vezetői engedéllyel rendelkezik és 

betöltötte a 24 életévet.  
 

„EÜ” vizsga alól: 

A közúti járművezetők elsősegély-nyújtási ismeretei megszerzésének igazolásáról szóló 

31/1992.(XII.19) NM.  Rendelete alapján: 

 - orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, állatorvos- tudományi 

egyetemen szerzett állatorvosi,-védőnői,-dietetikusi,-mentőtiszti,-gyógytornász,-egészségügyi 

szakoktatói,- diplomás ápolói Oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők, valamint-a közegészségügyi 

felügyelői főiskolai szakon végzettek, és-az egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek 

Továbbá minden olyan vizsgázó, aki 

1969.július 1-je és 1983.december 31-e között”D” kategóriára vezetői engedélyt, vagy „trolibusz” 

kategóriára járművezetői engedélyt szerzett. 

Valamint aki 1984. január 1-je után; 

 bármely járműkategóriára vezetői engedélyt, 

 ”trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt, 

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

További Mentesítés a Vöröskeresztes igazolás megszerzése alól nem adható. 

 

 



TANULÓ ÁTHELYEZÉSE MÁS KÉPZŐSZERVHEZ: 

A hallgató kérésére a Képzőszerv, kiadja a tanuló áthelyezéséhez szükséges Képzési igazolást, 

amely tartalmazza a teljesített szolgáltatást. .Mivel az iskola teljes körű képzést végez, ezért a  

képzőszerv változtatást kérő tanulónak az addig igénybe vett kedvezményeket   az iskola részére 

köteles megfizetni. 

OKTATÁSI HELYSZÍNEK CÍME 

Elmélet: Eger Dr. Nagy János u.6. illetve a leszervezett helyszíneken    
Járműkezelés: Eger Nagylapos (rutinpálya)   

Forgalmi oktatás váltási helye: Eger Dr. Nagy J. utca, kétkerekűek esetében Eger Nagylapos 

PÓTÓRÁK IGÉNYLÉSE ÉS DÍJA: 

Tantermi oktatás esetén, ha a tanuló az elméleti oktatáson nem jelenik meg, köteles azt bepótolni. A 

tanuló saját kérésére is részt vehet elméleti pótórán. Elméleti pótóra díja : 2000,- Ft/tanóra. 

Az e-learnig képzés esetén a pót hozzáférés az alapdíj 50%-a. 

Gyakorlati pótóra díja: megegyezik az alap óradíjjal. 

12. Az engedélyező és felügyeletet ellátó hatóság elérhetősége:      

         

Innovációs és Technológiai Minisztérium Képzési és Vizsgáztatási 

Hatósági Főosztály  1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45.   

06- 1/814-1818, kepzesvizsga@nfm.gov.hu  

 

(KAV) Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpot,  Középkelet-magyarországi 

Járművezető Vizsgáztatási és   

    Utánképzési Főosztály  Heves Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály 

Cím: Eger Kossuth Lajos u. 26.  
 

TANULÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

 A tanuló köteles az érvényes tematika szerint meghatározott óraszámban a foglalkozásokon részt 
venni, illetve hiányzás esetén azt pótolni. 

 A tanuló köteles a szolgáltatás ellenértékét (egy összegben vagy részletekben) megfizetni. 
 A tanulónak joga van a befizetett pénzösszegekről számlát kérni. 
 A tanulónak joga van kérni másik autósiskolához való áthelyezését. 
 A motoros oktatás során a tanuló öltözéke: bukósisak, szemüveg( ha nem védi a szemet a sisak), 

erős anyagból készült nem bőszárú nadrág és dzseki, protektoros kesztyű, és magas szárú zárt 
cipő vagy csizma, valamint térd, könyök, váll és gerincvédőt viselni vagy komplett protektoros 
ruhát. 

 

KÉPZŐSZERV JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

 A képzőszerv köteles a szolgáltatást teljesíteni az érvényes képzési rendeletek és szabályzatok 
által meghatározott módon, a szükséges feltételek biztosítása mellett. 



 A képzőszerv köteles az ügyfél által a képzőszerv részére közvetlenül befizetett díjakról befizetési 
bizonylatot adni. 

 A képzőszerv köteles a beiskolázott hallgatókkal felnőttképzési szerződést kötni. 
  

  

 VIZSGADÍJAK: 

  

 A vizsgadíjakat díjrendeletben központilag határozzák meg, jelenleg: 

 „B” „A” „A2” „A1” „AM” 

Elméleti vizsgadíj (Ft) 4600 4600 4600 4600 4600 

Járműkezelési vizsgadíj (Ft) --- 4700 4700 4700 3600 

Forgalmi vizsgadíj (Ft) 11000 11000 11000 11000 3600 

 A vizsgadíjakat vizsga nemenként kell megfizetni.  

 Sikertelen vizsga esetén a pótvizsga díjai megegyeznek az alapvizsga díjaival. 

 Az első elméleti vizsgadíjat az iskolánál kell befizetni, a pótvizsga díját a vizsgabizottság 

pénztárában személyesen. 

 A gyakorlati vizsgadíjat a tanuló vagy önállóan a vizsgabizottság pénztárában személyesen, vagy 

az iskolát bízza meg a befizetéssel. 

  

  

 VEZETŐI ENGEDÉLY KIADÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK 

  

 A sikeres forgalmi vizsgát követően 3 munkanap elteltével a háziorvos által kiállított alkalmassági 

igazolással és a vöröskereszt által kiadott közúti elsősegélynyújtó igazolvánnyal és 

személyigazolvánnyal bármelyik Kormányablakban kérhető a vezetői engedély kiállítása.  

 Nem magyar állampolgároknak csak 6 hónapos magyarországi tartózkodás után lehet kiadni a 

vezetői engedélyt, amit a tartózkodási engedéllyel igazolni kell. 

 

 


