
 

 

 
 

 

 
 
 

SMART Autósiskola és Felnőttképző 
 
 

 
TÁJÉKOZTATÓ 
JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAMOKHOZ 

A képzési szerződés melléklete 

            /Érvényes: 2019.01.01-től/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tisztelt Ügyfelünk! 

Megköszönve bizalmát, köszöntjük Önt a SMART Autósiskola és Felnőttépző járművezetői 

tanfolyamán. 

Tájékoztatónkkal szeretnénk hozzásegíteni mindazon információhoz, amely a tanfolyam 

során fontos lehet az Ön számára. 

Sikeres felkészülést és balesetmentes közlekedést kívánunk! 
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ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ 

 

Képzőszervünk megnevezése: SMART Autósiskola és Felnőttképző 

Rövidített neve:                        SMART Autósiskola és Felnőttképző  

Címe és telephelye:                   9700 Szombathely, Hollán Ernő utca 17.  

Tel: 30/508-2913, E-mail: info@smartkepzo.hu, URL: www.smartkepzo.hu  

Képzést engedélyező hatóság: KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont   

                                                  Budapest, Vajdahunyad u. 45. Tel: 06-1-814-1818 

Ügyfélszolgálat:  Szombathely, Hollán Ernő utca 17. 

                             Hétfő - Csütörtök: 8.00 - 16.00;  

                             Péntek: 8.00 - 16.00 

Ügyvezető:                  Rétfalvi Péter, 0630/508-2913, info@smartkepzo.hu 

Iskolavezető:               Rétfalvi Péter, 0630/508-2913, info@smartkepzo.hu 

 

Az oktatások helyszínei: 

Elmélet:  Szombathely, Hollán Ernő utca 17. 

 

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés: Sümeg, Vasút sor 

  

Rutin:     Sümeg, Vasút sor 

 

Járműkezelés:  Sümeg, Vasút sor 

 

Forgalom:  Szombathely 

                   

 

Kihelyezett elméleti oktatás helyszínei: Vas megye területén, az elméleti oktatás feltételeinek 

megfelelése esetén. 

 

Tanfolyamra az jelentkezhet, aki: 

- megfelel a külön jogszabályokban meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági,  

  valamint - írásbeli nyilatkozata alapján - a külön jogszabályban meghatározott közlekedés- 

  biztonsági feltételeknek, 

- nem gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetén,  

  írni, olvasni tud, 

- a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül - a „K” kategóriás jármű vezetője  

  kivételével - a jogszabályban előírt életkornál legfeljebb hat hónappal fiatalabb, 

- a gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetén az  

  alapfokú iskolai végzettség meglétét hitelt érdemlő módon igazolja. 

-  „C” kategóriás vizsgához „B” kategóriára érvényes vezetői engedélye van; 

-  „D” kategóriás vizsgához „B” és „C” kategóriára érvényes vezetői engedélye van; 

- a kombinált kategóriás vizsgákhoz a vonó jármű kategóriájára, alkategóriájára érvényes  

  vezetői engedélye van, és a külön jogszabályban meghatározott kezdő vezetői minősítés  

  megszűnt; 

-  „D1” alkategóriás vizsgához „B” kategóriára érvényes vezetői engedélye van. 

Az érvényes vezetői engedély helyett - a képzés és a vizsgáztatás tekintetében - egy évig 

elfogadott a feltételként meghatározott kategória megszerzését tanúsító, a közlekedési hatóság 

által kiállított, a forgalmi vizsga teljesítéséről szóló vizsgaigazolást. Az egy évet az adott kategó-

riára vonatkozó utolsó sikeres vizsga letételének időpontjától kell számítani. 

 

 

Az alapfokú iskolai végzettségi feltétel igazolható: 

a) a személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori 

címmel, 
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b) 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 

c) 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 igazol vagy annak meglétét 

előfeltételezi. 

 

Tanfolyamra történő felvétel módja:  

A jelentkezési és vizsgalap kitöltése és leadásakor mellékelni kell: 

 - az orvosi alkalmasság igazolását (kivéve: AM, T és K kategória), 

 - előírt iskolai végzettséget igazoló okmányt, 

 - ha van vezetői engedélye, annak fénymásolatát, 

 - tantárgyi felmentés esetén – az igazoló okmány bemutatása mellett – annak fénymásolatát. 

A tanfolyamra jelentkezés feltételeinek megfelelése és a felvételhez előírt mellékletek csatolása 

esetén kerül sor a képzőszerv és az ügyfél között az írásbeli szerződés megkötésére. 

 

A tanfolyamok tantárgyai és előírt óraszámai: 

lásd az adott kategóriára vonatkozó tájékoztatóban. 

Elméleti tanfolyamnál a tanórák időtartama: 45 perc, a gyakorlati órák időtartama: 50 perc. 

Internetes képzésnél az iskola kapcsolattartó szakoktatót jelöl ki. Kijelölt szakoktató: Cseh Géza 

 

A képzőszervünk által tartott óraszámok:  

A tanfolyam létszámától, előképzettségétől függően az iskolavezető a kötelezően előírt 

óraszámnál magasabb óraszámot is meghatározhat az adott tanfolyamoknál. 

 

Hiányzások:  

A tanfolyamon a kötelezően előírt foglalkozásokon részt kell venni, hiányzás esetén azt pótolni 

kell. A hiányzást pótló foglalkozásra lehetőséget díjmentesen biztosítunk. 

 

A tanfolyam indulásától számítva kilenc hónapon belül a vizsgát megkezdeni és egy éven belül 

sikeres elméleti vizsgát kell tenni, ellenkező esetben új tanfolyamot kell végezni. 

 

Mentesítések: 

Az alább felsorolt képesítéssel rendelkező tanulókat - az „AM.”, „A” és „B” kategória, továbbá 

az „A1”, „A2” alkategória kivételével - a tanfolyam adott tantárgyának foglalkozásain a részvétel 

alól az iskolavezető mentesíti. A vizsgakötelezettség alóli mentesítés kezdeményezése, a 

felmentés alapjául szolgáló - az iskolavezető által hitelesített - okirat fénymásolatának a 

jelentkezési laphoz való csatolásával történik.  

A vizsgakötelezettség alóli mentesítést a kérelemre a közlekedési vizsgaközpont engedélyezi. 

 

Az egyes kategóriák és egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alól adható felmentések: 

Mentesítések a „szerkezeti és üzemeltetési ismeretek” és a „biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” 

tan- és vizsgatárgyakból: 

- Bármely egyetemen, főiskolán szerzett 

= gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöki vagy üzemmérnöki oklevél; 

= gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöktanári oklevél; 

= gépész-, autógépész-, közlekedés üzemmérnöki műszaki tanári oklevél; 

= szakirányú műszaki oktatói oklevél. 

- A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Karon  

  és a jogelőd Katonai Főiskolán szerzett 

= harcjármű üzemben tartó szakos oklevél; 
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= katonai gépjármű üzemeltető szakos oklevél; 

= gépjármű technikus tiszti képesítés; 

= harcjármű üzemeltetői üzemmérnök. 

 

- „Műszaki ismeretek” szakos szakoktatói oklevél (vagy ezzel egyenértékű képesítés). 

- Technikusi oklevél (szakközépiskolai érettségi) 

= közúti járműgépész; 

= közlekedésgépész; 

= gépjármű-technikai; 

= gépjárműüzemi; 

= mezőgazdasági gépész; 

= mezőgazdasági gépjavító; 

= építőgépész; 

= gépjárművezető és -karbantartó. 

 

- Szakképesítés - szakmunkás bizonyítvány 

= autószerelő; 

= anyagmozgatógép-szerelő; 

= építőgép-szerelő; 

= mezőgazdasági gépszerelő; 

= gépjárművezető és -karbantartó; 

= mezőgazdasági gépész; 

= fakitermelési gépkezelő; 

= állattartó telepi gépész; 

= kertészeti gépész; 

= növénytermesztő gépész; 

= erdőgazdasági gépész; 

= mezőgazdasági gépszerelő és gépüzemeltető; 

= mezőgazdasági gépjavító és karbantartó. 

- A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében szerzett gépjárműkezelői bizonyítvány. 

 

Oktató járművek: 

„M” kategória: Honda, Yamaha, „ A1” kategória: Honda, Suzuki; „ A2” kategória: Honda,  

„A” kategória: Honda; „B” kategória: Suzuki Swift, Opel Corsa, FIAT Punto, VW Polo, 

TOYOTA Yaris, Renault Megan, Ford Mondeo, KIA Rio, Renault Clio, FIAT Bravo 

„C, CE” kategória: Iveco,  „BE” kategória: Ford Galaxy,  „D” kategória: BOVA  „T” kategória: 

ZETOR 

Saját (tanuló által biztosított) jármű esetén: a járműnek rendelkeznie kell az oktató járművekre 

előírt feltételekkel. Kétkerekűek esetében a tanfolyam díját lásd az adott kategória tájékoztató-

jában, egyéb kategóriában külön megállapodás kerül megkötésre. 

 

Tanfolyami díjak:  

lásd az adott kategóriára vonatkozó mellékletben. 

 

A tanfolyam díjának befizetése: 

A tanfolyam díját, vagy annak első részletét legkésőbb a tanfolyam indulásától számított nyolc 

napon belül kell befizetni. Az első részlet összege megegyezik az elméleti tanfolyam díjával.  

A további részletek befizetése az igénybevett szolgáltatással arányosan esedékes. A tanuló 

utolsó, forgalmi vizsgára jelentése csak a tanfolyam teljes díjának befizetését követően lehet-

séges. 

A díjak befizetésének módja: 

- készpénzzel a képzőszerv pénztárában,  

- banki átutalással. 

Készpénzes befizetés csak a képzőszerv pénztárában, nyugta, számla ellenében történhet! 

 

Vizsgadíjak: lásd az adott kategóriára vonatkozó mellékletben. 
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Vizsgadíjak befizetése: 

A vizsgára a tanulót a vizsga díjának befizetését követően jelentheti a képzőszerv. 

A befizetés közlekedési vizsgaközpont pénztárába készpénzzel történik. A képzőszerv a tanuló 

megbízásával vállalja a tanulótól átvett vizsgadíj befizetését a közlekedési vizsgaközponthoz. 

 

A vizsgára bocsátás feltételei:  

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki: 

- a tanfolyam elméleti részét elvégezte vagy annak elvégzése alól mentesült, továbbá aki a  

  közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és  

  visszavonásáról szóló rendelet alapján tanfolyammentes vizsgát tehet, 

- a tanfolyam indulásától számítva kilenc hónap nem telt el, 

- a tanfolyamra történő felvétel feltételeinek megfelel (kivéve életkor) 

- a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül - a „K” kategóriás jármű vezetője  

  kivételével - a jogszabályban előírt életkornál legfeljebb három hónappal fiatalabb. 

 

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki: 

- az elméleti vizsgára bocsátás feltételeinek megfelel (kivéve életkori feltétel) 

- a jogszabályban a vezetői engedély kiadásának feltételéül előírt életkort betöltötte;  

- az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott, vagy a vizsgakötelezettség alól  

  mentesült és a közlekedési alapismeretek vizsgája érvényes, továbbá 

- a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részét elvégezte, ez a követelmény nem  

  vonatkozik arra, aki a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részének az elvégzése  

  alól felmentést kapott, továbbá aki a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti  

  közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló rendelet alapján tanfolyammentes  

  vizsgát tehet. 

- Forgalmi vizsga - a „B” kategóriás képzés kivételével - sikeres járműkezelési, vagy rutin és  

  biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsga után tehető. 

 

Elméleti vizsga és tanfolyam nélkül is gyakorlati vizsgára bocsátható az, aki 

- automatikusan működtetett tengelykapcsolóval, illetőleg sebességváltóval felszerelt gépjármű 

vezetésére korlátozott vezetői engedélyét hagyományosan működtetett erőátvitelű gépjármű 

vezetésére terjeszti ki, vagy 

- mint mozgássérült, meghatározott jármű vezetésére jogosító érvényes vezetői engedélyét más - 

de ugyanabba a kategóriába tartozó - jármű vezetésére kívánja érvényesíttetni, vagy 

- számára a bíróság - külön jogszabály alapján - a járművezetés újbóli gyakorlását a  

  járművezetéshez szükséges jártasság igazolásától tette függővé. 

- „A2” kategóriás vizsgához - két évnél nem régebben szerzett - „A1” alkategóriás vezetői  

  engedéllyel rendelkezik; 

- A” kategóriás vizsgához - két évnél nem régebben szerzett – „A2” kategóriás alkategóriás  

  vezetői engedéllyel rendelkezik; 

- „C” kategóriás vizsgához - egy évnél nem régebben szerzett - „C1” alkategóriás vezetői  

  engedéllyel rendelkezik. 

 

Tudnivalók a vizsgáról: 

Érkezés a vizsgahelyre: 

A vizsgázónak a vizsga helyszínén a számára kiírt időpontban pontosan meg kell jelennie.  

Az elméleti vizsgák esetén a vizsgabiztos tájékoztatásának megkezdése után érkező vizsgázó a 

vizsgán nem vehet részt. 

A biztonsági ellenőrzés és üzemeltetési, a járműkezelési, valamint a rutinvizsga esetén a kiírás 

szerinti időponttól eltérően a folyamatosság biztosítása mellett - az esetleges késések miatt - egy 

órán belül a vizsgázók sorrendje felcserélhető. Az egy óránál többet későket a vizsgán meg nem 

jelentnek kell tekinteni. 

A vizsgázó a vizsgabiztosra a vizsgakiírástól számított legfeljebb 10 percet köteles várni. Ennél 

több késés esetén a vizsgázó kérheti a vizsga új időpontban megtartását. Ebben az esetben a 

vizsgázó vizsgadíj befizetése nélkül tehet újabb vizsgát. 
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A vizsgán meg nem jelenés: 

A vizsgára kiírt időpontban meg nem jelenő, vagy az engedélyezettnél többet késő vizsgázó 

ismételt vizsgadíj befizetése után tehet újabb vizsgát. 

A személyazonosság megállapítása: 

A vizsgabiztos a vizsgajegyzőkönyv és a személyazonosító igazolvány (személyi igazolvány) 

adatai alapján egyezteti és ellenőrzi a vizsgázó személyazonosságát. Személyazonosító igazol-

vány hiányában el kell fogadni a diákigazolványt (14. életév betöltéséig), útlevelet, vagy a 

kártyaformátumú vezetői engedélyt. Szembenéző fényképet (arcképet) nem tartalmazó, vagy 

lejárt érvényességű igazolvány a személyazonosság igazolására nem használható. 

A vezetői engedéllyel rendelkező vizsgázónak a vezetői engedélyét a vizsgán minden esetben be 

kell mutatnia, ennek hiányában a vizsga nem tartható meg. 

 

Közúti elsősegélynyújtás: 

Külön jogszabályban előírtak szerint, a vezetői engedély kiadásának feltétele a közúti elsőse-

gély-nyújtásból tett sikeres vizsga vagy az alóli mentesség igazolása: 

 

= a Magyar Vöröskereszt által kiadott igazolás a sikeres közúti elsősegély-nyújtási vizsgáról 

 

= az alábbi iskolai végzettségeket igazoló bizonyítvány záradékolása a közlekedési hatóságnál 

- az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, 

- az 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, 

 

= az alábbi feltételeknek megfelelő vezetői engedély bemutatása 

- 1969. július 1-je és 1983. december 31-e között "D" kategóriára vezetői engedély, "trolibusz"  

   kategóriára szóló járművezetői engedély; 

- 1984. január 1-je után szerzett: 

  - bármely járműkategóriára szóló vezetői engedély,  

  - "trolibusz" kategóriára szóló járművezetői engedély,  

  - "Mezőgazdasági vontató", "Segédmotoros kerékpár", "Lassú jármű" kategóriában szerzett  

     közúti járművezetői jogosultság. 

 Tanuló áthelyezés: 

Ha az ügyfél megkezdett tanulmányait más képzőszervnél kívánja folytatni, azt írásban  – 

képzési igazolás – nyomtatványon kérheti, amit az ügyfélszolgálaton szerezhet be.  

A nyomtatványon a képzőszerv leigazolja az addig teljesített tanfolyami részt, és átadja az 

ügyfélnek további felhasználásra. 

Ilyen esetben az ügyfél és a képzőszerv között pénzügyi elszámolást kell végezni, és egymás felé 

a fennálló követeléseket ki kell egyenlíteni. 

 

A vizsgaigazolás, vezetői engedély kiadása: 

A sikeres forgalmi vizsgát követő harmadik munkanapig a vizsgaigazolást –amennyiben nem 

kéri a vizsgázó papír alapon az igazolás kiadását- a közlekedési vizsgaközpont elektronikusan 

megküldi a közlekedési igazgatási hatóságnak.  

A vezetetői engedély kiadásának további feltételei:  

- a megszerzett közúti elsősegély-nyújtási vizsgáról szóló igazolás, vagy mentesítés bemutatása  

  a közlekedési igazgatási hatóságnál (okmányiroda, kormányablak)  

- az orvosi alkalmasságról szóló igazolás bemutatása 

Külföldi állampolgárok esetében a vezetői engedély kiadásához 6 hónap itt tartózkodást kell iga-

zolni (kivéve kategóriabővítés). 

 

Jogok, kötelezettségek: 

Joga van az ügyfélnek: 
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- a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv írásos tájékoztatóját,  

  szerződési feltételeit, 

- a képzést megszakítani, a tandíj fel nem használt részét visszakérni, és az elvégzett  

  tanfolyami részről igazolást kérni,  

- az elméleti tanfolyam során a mulasztást egy másik tanfolyamon díjmentesen pótolni, 

- oktatót, jármű típust választani,  

- 24 órával előtte lemondani a megbeszélt gyakorlati vezetést,  

- panaszt tenni, és jogos esetben kártérítést követelni. 

- titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától egyaránt a személyiséget érintő  

  kérdésekben. 

  

Az ügyfél kötelezettsége: 

- az előírt foglalkozásokon megjelenni, azon józan, kipihent állapotban részt venni, 

- foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, aktívan közreműködni, 

- a képzőszerv pénzügyi rendjét elfogadni és betartani,  

- az igénybe vett szolgáltatás díját megfizetni,  

- a tanfolyami órákra készülni, az oktatói utasításokat követni, 

- a munka- és tűzvédelmi előírásokat betartani, 

- a megbeszélt gyakorlati órákon megjelenni, a késve lemondás vagy nem kellő indokú  

  távolmaradás esetén egy vezetési óra díját megfizetni, 

 

Joga van a képzőszervnek: 

- a tanfolyami beosztás meghatározásához és annak időben - 48 órával előtte- történő  megvál- 

  toztatásához, 

- a már kijelölt oktató helyett - alapos indok esetén - másik oktatót biztosítani, 

- alapos indok esetén a képzés bármely szakában az ügyféllel szerződést bontani, 

- a tanulók felkészültségi szintjét ellenőrizni, tudását számon kérni, 

- a munka-és tűzvédelmi előírások betartását az ügyfelektől megkövetelni.  

A képzőszerv kötelezettsége: 

- a képzés megkezdése előtt írásban tájékoztatni az ügyfeleket a képzés módjáról, feltételeiről. 

- a tájékoztatóban meghatározottakat betartani,  

- a tudomására jutott személyes és különleges adatokat bizalmasan kezelni, 

- a tanfolyamra befizetett díjról nyugtát, számlát adni,  

- a képzőszerv, vagy annak munkatársa hibájából elmaradt oktatási időt ingyenesen pótolni.  

- az oktatáshoz kultúrált környezetet és körülményeket biztosítani.  

- az ügyfél által szóban, vagy írásban közölt panaszt minden esetben kivizsgálni.  

- az ügyfél kérésére a képzést megszakítani és másik képzőszerv felé a szükséges igazolásokat  

  kiadni.  

- a képzési rendeletekben és szabályzatokban, útmutatókban és a bizonylati albumban  

  előírtakat betartani.  

 

Észrevételek, panaszok: 

A tanfolyam során észrevételeivel, panaszaival az ügyfél bizalommal fordulhat az iskola 

vezetőjéhez, aki a legrövidebb időn belül panaszát kivizsgálja. 

Amennyiben az ügyfél számára az észrevétel, panasz vizsgálatának eredménye nem kielégítő, 

felügyeleti szervünkhöz fordulhat problémájával. 

 

Felügyeleti szervünk: 

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

Felügyeleti és Módszertani Igazgatóság 

Vas Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály 

 

9700 Szombathely, Wesselényi Miklós u. 7. 

Tel.: +36 94/ 518-240 

Web: www.kavk.hu 


