
AM kategória 

 

„AM”kategória TANTERMI KÉPZÉS E – LEARNING KÉPZÉS 

korhatár 13,5 év 13,5 év 

elméleti előadás 25000 Ft/10000 Ft* 25000 Ft/4000 Ft* 

gyakorlat órák száma 
5000 Ft/óra 

10+1óra 10+1óra 

KRESZ vizsgadíj 
4600 Ft+ 400 Ft 

adminisztrációs költség 
4600 Ft+ 400 Ft 

adminisztrációs költség 

JÁRMŰKEZELÉS 
vizsgadíj 

3600 Ft 3600 Ft 

FORGALOM vizsgadíj 3600 Ft 3600 Ft 

Összes költség 
80.000 Ft tandíj+11.800 Ft 
vizsgadíj+400Ft adm.költség 

80.000 Ft tandíj+11.800 Ft 
vizsgadíj+400Ft adm.költség 

*A tanfolyam jellegétől függően 

A tandíj valamint az óradíj változtatás jogát fenntartjuk! 
 

 
 
 

„AM” kategória 
 

A képző szerv neve, címe, elérhetősége: King’ Autósiskola és Varjú Verda Autósiskola 
CAR OKTAT KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT       Nyilvántartási szám: 00974 - 2010 
8130,,Enying Széchenyi u. 40. Tel: +36-30-399-19-17 E-mail: caroktatkft@citromail. hu 
Honlap: www.kingautosiskola.hu 

A cég formája:Korlátolt felelősségű társaság (Kft) 
A cégbírósági bejegyzés száma: 07 – 09 - 017399 
Az iskolavezető neve: Kingl László 
A telephely címe, elérhetősége: CAR OKTAT KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT 

8130,Enying Széchenyi u. 40. Tel: +36-30-399-19-17 
A tanfolyamra való felvétel módja: 

 Személyi igazolvány, lakcímnyilvántartó,  

 Meglévő vezetői engedély, s annak fénymásolata 

 Vállalási Szerződés, Tájékoztató átvétele   
Előírt alkalmassági vizsgálatok: ---- 
A tanfolyamra történő felvétel feltételei, a vizsgára bocsátás feltételei: 

A tanfolyamra történő felvétel feltételei: 

 Betöltött 13,5 éves életkor 

 Elméleti tanfolyam díjának befizetése a tantermi tanfolyam jellegétől függően 
              

                A vizsgára bocsátás feltételei: 

 A tanfolyam elméleti részének igazolt elvégzése 

 Előírt életkor betöltése (14. év)/legfeljebb 3 hónappal fiatalabb/ 

 Vizsgadíj befizetése az iskolánál 
KRESZ (elméleti) vizsga: 
Az elméleti vizsga számítógép igénybevételével vagy írásban tehető le. 
Sikertelen vizsga esetén legkorábban 3 nap eltelte után lehet újabb vizsgát tenni, melyet az iskolánál befizetett újabb vizsgadíj 
befizetés után az iskola kezdeményez a közlekedési felügyelőségnél.  
 
              A gyakorlati vizsga feltételei: 

 Sikeres KRESZ vizsga 



 A minimálisan előírt gyakorlati órák levezetése    

 Nyilatkozat aláírása, hogy a tanuló a közbiztonsági feltételeknek megfelel  
GYAKORLATI vizsga: 
A gyakorlati vizsga 2 részből áll: 

 Járműkezelési vizsga (A 14. életév betöltése előtt 3 hónappal tehető le.) 

 Forgalmi vizsga (Sikeres járműkezelési vizsga és betöltött 14. életév után tehető le) 
 

A vizsgákat a sikeres KRESZ vizsga időpontjától számított 2 éven belül lehet letenni, mivel az 2 évig érvényes. Újabb vizsgát 
csak a tanfolyam megismétlése után tehet. 5 sikertelen vizsga után PÁV vizsgálaton szükséges részt venni. Ha a vizsgálaton 
járművezetésre pszichológiailag alkalmas minősítést szerzett, a képzőszervnél folytathatja tovább a vizsgázást. 
 
Sikeres forgalmi vizsga után 3 nap elteltével az illetékes Kormányablakban (Okmányirodában) lehet kezdeményezni a vezetői 
engedély kiadását. Külföldi állampolgárnak 6 hónap időtartamú magyarországi tartózkodást kell igazolnia. 
Elsősegély-nyújtási ismeretek: 
A Vöröskereszt által megtartott tanfolyam megszervezésében iskolánk közreműködik. 
A tanfolyam vizsgadíja: 8200 Ft 

. 
 

A tanfolyam tantárgyai, iskolánk által tartott óraszámok, tanórák időtartama: 
 
ELMÉLETI TANTÁRGYAK   Az elméleti órák 45 percesek 10 perces szünetekkel             
kötelező óraszám:16ó 
Iskolánk által tartott óraszám:16ó (KRESZ:12ó Járművezetés elmélete:4ó) 
GYAKORLATI TANTÁRGYAK  A gyakorlati órák 50 percesek 10 perces szünetekkel. A járműkezelési vizsga ideje 15 perc, a 
forgalmi vizsga ideje 30 perc.        
Kötelező óraszám:10ó+1ó vizsgaóra (Alapoktatás:4ó, Főoktatás:6+1ó) 
 
A tanuló áthelyezésének módja, következményei: 
A tanuló átjelentkezhet másik iskolához is. Ez esetben az iskolavezetőtől kért 3 példányos „Képzési igazolást”-t kell kitöltenie, 
és az ebből kapott 2 példányt kell az új iskolához vinnie. Amennyiben a tanuló kedvezményes tanfolyamon vett részt, a 
tényleges tandíj közötti különbséget köteles kifizetni az iskola részére. 
Átvett tanuló esetén az iskola regisztrációs díjat számol fel, melynek értéke 10000 Ft. 
 
A tanuló jogai:  

 A felvételi követelmények teljesítése, a tandíj befizetése és a szerződés aláírása után részt vehet a 
foglalkozáson 

 Az előírt óraszámú gyakorlati órák levezetése után kérheti oktatóját, hogy vizsgáira lejelentse. 
A tanuló kötelezettségei: 

 A foglalkozáson pontosan, vezetésre alkalmas állapotban megjelenni, azokon aktívan részt venni és 
kultúráltan viselkedni 

 Az előírt óraszámok szerinti foglalkozásokon kötelező részt venni 

 A gyakorlati foglalkozásokra és a vizsgára az alábbi felszereléseket kell hozni: bukósisak, szemüveg (a 
bukósisak kialakításától függően), protektoros hosszúnadrág, protektoros dzseki, magas szárú zárt cipő 
vagy csizma, protektoros kesztyű 

 A beépített protektor helyett el lehet fogadni a tanuló öltözékére utólagosan felvett protektoros felszerelést 
is, amelynek rendelkeznie kell a megfelelő jóváhagyási jellel. 

A képző szerv jogai: 

 A képzés helyszínét és idejét szükség esetén megváltoztatni 

 Nem megfelelő magatartás esetén a szerződést felbontani 

 A gyakorlati oktatás óradíját indokolt esetben megváltoztatni 
A képző szerv kötelességei: 

 Az oktatás során megfelelően kultúrált körülményeket biztosítani 

 A tanulót a vizsgákra lelkiismeretesen, szakszerűen felkészíteni 

 A tanulót elméleti alapvizsgára ill. gyakorlati vizsgákra lejelenteni 

 Lehetőség szerint a tanuló jogos panaszát orvosolni, kérését teljesíteni 

 Biztosítani az elöl, hátul T betű jelzéssel ellátott eltérő színű vagy számozott láthatósági mellényt 

 Biztosítani, hogy a főoktatás és a vizsga során a tanulók és az oktatók között rádió adó-vevő készülék 
teremtsen kapcsolatot 

 
 

Panaszával forduljon Kingl László iskolavezetőhöz a +36-30-399-19-17-es telefonszámon. 
Nem orvosolt panaszával a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközponthoz fordulhat. 7400 Kaposvár Vásártéri u. 2. +36-
82-527-663 
A tanfolyam költségeire vonatkozó változtatás jogát az iskola fenntartja.  
A gyakorlati oktatáson és a vizsgán a tanuló a saját felelősségére vesz részt,az esetlegesen bekövetkező balesetekért az iskola 
felelősséget nem vállal!           

 
 

   


