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Telephely címe: 3170 Szécsény, Rákóczi út 94. 

Telephely telefonszáma: 20 40 61 223 

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/003502 

 
„B” kategóriás tanfolyamra való felvétel módja: 

Az Ádám Autósiskola vállal, „B” járműkategóriás elméleti és gyakorlati képzést iskolai, és iskolán kívüli 

gépjárművezető jelöltek részére. 

 

1. A jelentkezés feltételei: 

b) A „B” járműkategóriás képzésében való részvétele feltétele,  

      - minimum betöltött 16,5 életév, 

      - felnőttképzési szerződés megkötése (vállalkozási feltételek megismerése, tudomásul vétele) 

      - jelentkezési lapot kitöltötte és nyilatkozott 

      - min. 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik, és azt bemutatja 

      - egészségügyi alkalmassággal rendelkezik (I csoportú) Elméleti „Közlekedési alapismeretek” 

vizsgára az bocsátható aki: 

              - a tanfolyam indulásától számítva 9 hónapon belül vizsgára jelentettek 

     - aki a kötelezően előírt legalább 28 óra „Alapismeretek” tantárgyak óráit. (közlekedési 

ismeretek, járművezetés elmélete, szerkezeti- és üzemeltetési ismeretek) max.10 % hiányzással 

vagy az e-learning képzést teljesített. 

     - aki a 17 éves életkornál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb, 

     - aki az elméleti vizsgadíjat befizette (4600 Ft) 

c)  „Forgalmi” vizsgára az bocsátható: 

                - aki az előírt menettávot teljesítette (min.580km) 

       - aki a kötelezően előírt óraszámot levezette (29óra) 

       - aki a 17. életévet betöltötte, 

       - aki a forgalmi vizsgadíjat befizette (11 000Ft.) 

 

2. Járműhasználat, választható típusok: 

A járművezetés gyakorlat időtartamára – mely az alapoktatás + főoktatás óráival, és a 

vizsgaórákkal együtt minimálisan 30 óra – az Ádám autósiskola biztosít járművet. A gyakorlati 

oktatás Fiat Punto 1.3D, Toyota Yaris 1.4D és Toyota Yaris Verso  típusú gépjárművekkel 

történik (diesel üzemű). 

 

3. Hiányzás pótlása: 

Az „Alapismeretek” tanórákon (elméleti tantárgyak) – amely minimálisan 28 óra –részt kell venni 

(max. 10% hiányzást időpont egyeztetéssel kell pótolni)  

A „Járművezetési gyakorlat” időbeni oktatása (alapoktatás + főoktatás) kölcsönös megállapodás 

alapján történik. Módosítás lehetséges. Időpont módosítás telefonon, vagy személyesen. 

 

 

 

 



A járművezetői tanfolyam tantárgyai a képzőszerv tantárgyai, a képzőszerv által tartott 

óraszámok, az elméleti tanórák időtartam, tan-, és vizsgadíjai: 

           A „B” kategóriás tanfolyam              

                       tantárgyai: 

 

    Óraszám 

 

     Tandíj 

 

   Vizsgadíj 

          

Elméleti alapismeretek 

       

     28 óra 

 

 

 

40 000 Ft  

 

  

 

       4600 Ft 
     

       Közlekedési ismeretek 

 

     16 óra 

 

       Járművezetés elmélete 

 

      6 óra 

 

       Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 

 

      6 óra 

Elearning képzésben 75 óra v.       

180 nap 
51 000 Ft 

 

Járművezetési gyakorlat 

 

      29 óra 

 

 

 

 

 

 10000 Ft/óra 

 

 

 

       Alapoktatás 

 

       9 óra 

 

       Főoktatás 

            Városi vezetés 

            Országúti vezetés 

            Éjszakai vezetés 

 

 

      14 óra 

        4 óra 

        2 óra 

 

 Forgalmi vizsga 

 

1 óra 
 

11 000 Ft 
 

A gyakorlati tanórák időtartama 50 perc, az elméleti órák 45 percesek 10 p. szünetekkel. 

A vezetési gyakorlat oktatása során az alapoktatási szakaszban naponta legfeljebb 2 óra tartható. 

A főoktatás során naponta legfeljebb 4 óra tarható, melyet legalább két részben, 2 óra oktatás után 

minimálisan 1 óra szünet közbeiktatásával kell szervezni. 

 

4. Tandíj befizetésének módja: (A szerződés alapján) 

Az elméleti rész tandíja tartalmazza: 

- elméleti oktatási órákat, 

-NKH által jóváhagyott KRESZ teszt programon való korlátlan gyakorlást. 

A gyakorlati oktatás óradíjának befizetése utalással, vagy személyesen. 

Részletfizetési lehetőség biztosított. 

Pótóra esetén, a szerződés szerinti gyakorlati oktatás óradíjat kell fizetni a tanulónak. 
 

5. Egészségügyi és PÁV alkalmassági vizsgálat 

- Egészségi alkalmasság: Köteles a jelentkező az elméleti vizsgáig az alkalmassági vizsgálatot 

elvégezni az első fokon jogosult orvosnál (háziorvos, üzemorvos). B kategória esetében 1. 

csoportú orvosi alkalmasság szükséges. 

- Pályaalkalmasság: Csak abban az esetben szükséges, ha azt az orvosi vizsgálat során azt 

elrendelték. Rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt vennie az 5. sikertelen 

gyakorlati vizsga utána további vizsga letételéhez. 

 

6. E- learning: 

- Az E-learning képzés egy távoktatási forma, melynek előnye, hogy nincs helyhez kötve és időben 

is nagyon rugalmas. Bármikor, bárhonnan elvégezhető, csak számítógép és internetkapcsolat 

szükséges hozzá. Önállóan, saját időbeosztással lehet haladni a tanulással és azt bármikor meg 

lehet szakítani, aztán később tovább folytatni. Interaktív, gyors, képek és szimulációk segítségével 

könnyebbé válik a tananyag elsajátítása.  



- Az e-learning képzésre bejelentkezni személyesen lehet. 

- A regisztrációtól számított 3 hónapon belül el kell kezdeni a tanfolyam elvégzését. 

 

7. Tanuló jogai: 

- A Vállalási feltételekben és a szerződésben leírtak szerint a képzés ideje alatti szolgáltatásokat 

igénybe venni, ugyanakkor kötelessége is az abban foglaltakat betartani. 

- A járművezetői vizsgán érvényes személyazonosító igazolvány (ideiglenes is megfelelő), illetve 

ha van, vezetői engedély bemutatásával vehet részt. Az okmányok hiánya esetén a vizsga nem 

tartható meg, és új vizsgára csak ismételt vizsgadíj befizetési után kerülhet sor. 

- Személyi adataiban, vagy járművezetési jogosultságában történt változást 8 napon belül köteles 

bejelenteni.  

- Sikeres KRESZ vizsgát az első elméleti tanfolyam foglalkozást követően 1 éven belül kell 

teljesítenie. Amennyiben ez nem sikerült úgy a tanfolyamot ismételt beiskolázással kezdheti újra. 

A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga 2 évig érvényes. Aki a forgalmi vizsgán 2 éven belül 

nem felelt meg csak új tanfolyamot kezdhet. Amennyiben a vizsgázó nem tette le sikeresen a 

kategóriákhoz tatozó forgalmi vizsgát, az előírt határidőn belül az adott kategóriához tartozó 

összes vizsga érvényét veszíti. Ezt követően a járművezetésre jogosító okmányok megszerzéséhez 

előírt vizsgák csak a vállalkozási feltételek előírt tartalmi elemein illetve az írásbeli szerződés 

főbb tartalmi elemeiben foglaltak szerinti teljesítése után tehető le. 

- A rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálathoz a külön jogszabályba előírt gépjárművezetői 

gyakorlatból 5 sikertelen vizsga számításánál a megelőző két éven belül azonos kategóriában tett 

forgalmi vizsgákat kell figyelembe venni. Amennyiben a vizsgázó valamennyi kategóriában tett 5 

sikertelen forgalmi vizsgát követően a rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton „járművezetésre 

pszichológiailag alkalmas” minősítést szerzett, a továbbiakban járművezetői vizsgához 

kapcsolódóan rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatra nem kötelezhető. 

- A hiteles vizsgaeredmény a Vizsga jegyzőkönyvön szerepel, amelynek tudomásul vételét az 

aláírásával igazolja. 

- Amennyiben Vezetői engedéllyel továbbá Vizsgaigazolással is rendelkezik, azt a vizsgára hozza 

magával. 

- Az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon, vizsgákon csak teljesen kipihenten, szeszesital, vagy 

más hasonlóan ható szerektől mentesen jelenhet csak meg. 

- A képzés során más gépjárművezető képző iskolánál folytatni a tanulmányit. Ebben az esetben az 

iskolavezető köteles kiadni három példányban a „Képzési igazolás” c. nyomtatvány, melyből egy 

példány a tanulót, egy példány a közlekedési hatóságot, továbbá egy példány a kiadó képző 

szervet illeti meg. A kiadás feltételeit a Szerződés 8. pontja tartalmazza. 

 

8. Az oktatási helyszínek címei: 

 Alapismeretek   Szécsény Rákóczi út 90. (gimnázium 01 tanterem) 

 Járműkezelési gyakorlat  Balassagyarmat, Fay út 9. 

Főoktatás    (Városi- országúti-, éjszakai-vezetés) részben Szécsény  

     Balassagyarmat lakott területein történik, illetve a   

     környező országutakon. Váltások részben a telephelyen, 

     részben a Kossuth úti parkolóban (Skála mögött),  

     részben Balassagyarmaton, az autóbusz pályaudvaron 

     történik. 

 A telephely címe:   Szécsény Rákóczi út.94. 

 

9. A vizsgadíjak megfizetésének módjai: 

 A telephelyen az iskolavezetőnél 

 Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft., Középkelet-magyarországi 

Járművezetői Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Nógrád Megyei Vizsgaszervezési és 

Utánképzési Osztály pénztár helyiségében 

 

10. A képzés szakfelügyeletét ellátó szerv címe és telefonszáma: Közlekedési Alkalmassági és 

Vizsgaközpont Nonprofit Kft., Középkelet-magyarországi Járművezetői Vizsgáztatási és 



Utánképzési Főosztály Nógrád Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály 3100 

Salgótarján, Karancs út 54. 

Tel.: 06-32/521-281 

 

11. Sérelem esetén panasszal élhet: 

 Ádám Róbert iskolavezető (3170 Szécsény Rákóczi út 94. Tel.: 06-20/99-53-108 

 A képzés szakfelügyeletét ellátó szervnél, melynek címe: Közlekedési Alkalmassági és 

Vizsgaközpont Nonprofit Kft., Középkelet-magyarországi Járművezetői Vizsgáztatási és 

Utánképzési Főosztály Nógrád Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály 3100, 

Salgótarján, Karancs út 54. 

(Tel.: 06-32/521-281) 

 Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. 

(tel.:06-32/520-474) 

 

12. A mozgáskorlátozott, a siket és a magyar nyelvet nem beszélő tanulót a képzés elméleti 

tantárgyainak foglalkozásain való részvétel alól kérésére az iskolavezető mentesíti. A mentesített 

tanulók felkészítésében a képző szerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik 

közre. A vizsgaközpont a sikeres vizsgáról kiállított vizsgaigazolást, az illetékes közlekedési 

igazgatási hatóság részére megküldi. 

Járművezetésre jogosító okmányt az kaphat, aki külön jogszabályban meghatározott egészségi, 

pályaalkalmassági, képzési és vizsgáztatási előírásoknak, továbbá az e rendeletben meghatározott 

feltételeknek megfelel és az igazolásokat bemutatja. (326/2011 (XII.28.) Kormányrendelet 13§) 

Vezetői engedély – a 3. és 4. bekezdésben foglaltak kivételével - csak olyan kérelmezőnek lehet 

kiadni, akinek szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van, valamint nem magyar 

állampolgár esetében az engedély kiadását megelőző 6 hónapban Magyarországon tartózkodott 

(326/2011 (XII.28.) Korm. rendelet 15§). 

 

Ez a „Vállalkozási feltételek” A 24/2005.(IV.21.) GKM rendelet előírt tartalmi elemei alapján készült. 

 

 

Szécsény, 2023.01.01. 

 

 

 

        

 

         Ádám Róbert 

         Iskolavezető 

 


