
                                                                                      

 

Tanulói tájékoztató , vállalási feltételek 

1. A képzőszerv adatai:  

       Megnevezés: Majsai Autósiskola Kft.     

       Címe: 1098, Budapest, Dési Huber u. 5-7.       Telefon: +36 1 357 4773 

       Honlap cím: www.majsai.hu       Email: info@majsai.hu 

2. A cég formája: Korlátolt Felelősségű Társaság 

3. Cégjegyzék szám : Cg.01-09-464169 

4. Iskolavezető neve, telefonszáma, email címe:   

Tóth Ferenc, +36 20 944 9114,   toth.ferenc@majsai.hu 

5. Az ügyfélfogadó címe:  1098, Budapest Dési Huber u. 5-7.   

                                         Telefonszám: +36 1 357  4773  

                              Ügyfélfogadás: hétköznapokon 09.00.-16.30.-ig  

6. A székhely és a telephely megegyezik. 

 

 7. A tanfolyamra történő felvétel módja:  

A tanfolyamra való felvétel az iskola ügyfélfogadójában történik személyes megjelenéssel, a 
képzési szerződés megkötésével, a személyes okmányok ellenőrzésével.  

A beiratkozáshoz szükséges: 

- személyi igazolvány 

- lakcímkártya 

- kategóriabővítés esetében meglévő vezetői engedély és/vagy vizsgaigazolás 

- tanfolyami díj és vizsgadíjak (részletfizetés esetén első részlet) befizetése 

       A személyi igazolvány helyettesíthető személyazonosításra alkalmas más igazolvánnyal, AM   

       kategória esetében 14 éves korig diákigazolvánnyal is. 

        

8. Az előírt egészségügyi alkalmassági vizsgálat: 

   A1, A2, A, B, B+E kategória   1. csoportú orvosi alkalmassági 

   C, C+E, D kategória   2. csoportú orvosi alkalmassági 

    

 

http://www.majsai.hu/


                                                                                      

 
9. A tanfolyamra történő felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei, a jogosítvány kiadásának a 

feltételei (elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésére vonatkozó rendelkezések: 

AM kategória életkor: 13 és fél év szükséges: személyi igazolvány vagy diák és lakcím kártya KRESZ 

vizsga 13és ¾ évesen, gyakorlati vizsga 14 évesen lehetséges 

A1 kategória, életkor:15 és fél év szükséges: személyi igazolvány, lakcím kártya, legalább 8 ált. 

bizonyítvány, orvosi alkalmassági,ha már van akkor vezetői engedélyKRESZ vizsga 15 és ¾ évesen, 

gyakorlati vizsga 16 évesen lehetséges 

A2 kategória, életkor:17 és fél év szükséges: személyi igazolvány, lakcím kártya, legalább 8 ált. 

bizonyítvány, orvosi alkalmassági, ha már van akkor vezetői engedélyKRESZ vizsga 17 és ¾ évesen, 

gyakorlati vizsga 18 évesen lehetséges 

B kategória, életkor:16 és fél év szükséges: személyi igazolvány, lakcím kártya, legalább 8 ált. 

bizonyítvány, orvosi alkalmassági, ha már van akkor vezetői engedélyKRESZ vizsga 16 és ¾ évesen, 

forgalmi vizsga 17 évesen lehetséges 

B+E kategória, életkor:17 év szükséges: személyi igazolvány, lakcím kártya, legalább 8 ált. 

bizonyítvány, KRESZ vizsga 16 és 3/4 évesen, gyakorlati vizsga 17 évesen lehetséges 

A kategória, életkor:23 és fél év szükséges: személyi igazolvány, lakcím kártya, legalább 8 ált. 

bizonyítvány, orvosi alkalmassági. ha már van akkor vezetői engedélyKRESZ vizsga 23 és ¾ évesen, 

gyakorlati vizsga 24 évesen lehetséges 

C kategória, életkor:18 év szükséges: személyi igazolvány, lakcím kártya, legalább 8 ált. bizonyítvány 

B kategóriásvezetői engedély, 102 orvosi alkalmasságiKRESZ vizsga 17 és ¾ évesen, gyakorlati vizsga 

18 évesen lehetséges 

D kategória, életkor:23 és fél év szükséges: személyi igazolvány, lakcím kártya, legalább 8 ált. 

bizonyítvány, C kategóriás vezetői engedélyKRESZ vizsga 23 és ¾ évesen, gyakorlati vizsga 24 évesen 

lehetséges. 

9/a. Az alapfokú iskolai végzettség igazolásának lehetséges módjai: 

 a személyazonosító okmányokba Magyarorszagon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori 

címmel, 

 az iskolai vegzettség igazolására szóló okmány eredeti-, vagy közjegyző, vagy a kiállitó  által 

hitelesitett 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 „Bizonyitvány 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 

Magyarorszagon felsőoktatási intézmény által kiallított hallgatói jogviszony igazolással, 



                                                                                      

 
amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány, vagy oklevél legalább  alapfokú végzettséget 

igazol, vagy annak meglétet előfeltételezi. 

 

9/b. Vizsgaigazolás kiállítása: 

A sikeres forgalmi vizsgáról a közlekedési hatóság vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát 

követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási 

hatóság részére. 

9/c. Vezetői engedély kiváltása: 

A sikeres forgalmi vizsga utáni negyedik munkanaptól lehet kezdeményezni a vezetői engedély 

kiváltását bármelyik Kormányablakban (okmányirodában). 

Az ügyintézéshez szükségesek a személyes iratok (személyi igazolvány, lakcímkártya, esetleg meglévő 

vezetői engedély), továbbá a sikeres elsősegélynyújtó vizsgáról szóló „Vöröskeresztes” igazolás és az 

eredeti orvosi alkalmassági igazolás.  

 Külföldieknél előfeltétel a legalább 6 hónapos tartózkodási engedély, vagy állandó lakcím megléte. 

 Az első vezetői engedély kiváltása illetékmentes. 

 

10. A tanuló által igényelt tanfolyam tantárgyai, a képző szerv által tartott óraszámok, az elméleti 

tanórák időtartama 

Az elméleti tanórák időtartama: 45 perc. 

A biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés tanóra időtartama: 50 perc. 

A gyakorlati vezetés tanóra időtartama: 50 perc 

Am kategória: Elméleti tanfolyam 28 óra, napi 4 óra, 16 óra KRESZ, 8 óra vezetéselmélet, 4 óra 

szerkezettan, vagy választható E-learning távoktatásos képzés 

A1 kategória: Elméleti tanfolyam 28 óra, napi 4 óra, 16 óra KRESZ,  8 óra vezetéselmélet; 4 óra 

szerkezettan, vagy választható E-learning távoktatásos képzés 

A2 kategória: Elméleti tanfolyam 28 óra, napi 4 óra, 16 óra KRESZ, 8 óra vezetéselmélet, 4 óra 

szerkezettan, vagy választható E-learning távoktatásos képzés 

A kategória: Elméleti tanfolyam 28 óra, napi 4 óra, 16 óra KRESZ, 8 óra vezetéselmélet, 4 óra 

szerkezettan, vagy választható E-learning távoktatásos képzés 

B kategória: Elméleti tanfolyam 28 óra, napi 4 óra, 16 óra KRESZ, 8 óra vezetéselmélet, 4 óra 

szerkezettan, vagy választható E-learning távoktatásos képzés 



                                                                                      

 
B+E kategória: Elméleti tanfolyam 28 óra, napi 4 óra, 16 óra KRESZ, 8 óra vezetéselmélet, 4 óra 

szerkezettan, vagy választható E-learning távoktatásos képzés 

C kategória: Elméleti tanfolyam 80 óra, napi 4 óra, illetve elmélet és biztonsági ellenőrzés vegyesen 

napi 8óra,  20 óra KRESZ 10 óra vezetéselmélet 14 óra szerkezettan, 10 óra munka-és tűzvédelem, 26 

óra biztonsági ellenőrzés, vagy választható E-learning távoktatásos képzés  

C+E kategória: Elméleti tanfolyam 20 óra, napi 4 óra, 5 óra KRESZ,  5 óra vezetéselmélet, 4 óra 

szerkezettan, 6 óra biztonsági ellenőrzés, vagy választható E-learning távoktatásos képzés 

D kategória: Elméleti tanfolyam 28 óra, napi 4 óra, 16 óra KRESZ, 5 óra vezetéselmélet 5 óra 

szerkezettan, 6 óra biztonsági ellenőrzés, vagy választható E-learning távoktatásos képzés 

A tanulónak a tanfolyam kezdéstől számítva 9 hónapon belül részt kell vennie egy KRESZ vizsgán, és 

12 hónapon belül sikeres vizsgát kell tennie. Ennek hiányában az elméleti tanfolyam elévül, azt újra 

kell járnia.A sikeres KRESZ vizsga 2 évig érvényes, eddig kell sikeres forgalmi vizsgát tennie. Ennek 

hiányában a teljes tanfolyamot meg kell ismételnie. 

 

11. A jármű használat, a választható típusok: 

AM, A1, A2, A kategória esetén saját jármű is használható amennyiben megfelelnek az előírásnak. 

AM oktató járművek: Yamaha Neos automata  

A1 Oktató járművek: Honda CG 125 váltós 

A2 oktató járművek: Kawasaki ER5 váltós 

„A” oktató járművek: Suzuki TUX 

B, B+E, C, C+E, D kategória esetén: A gyakorlati oktatás kizárólag az iskola által biztosított járművön 

lehetséges. 

B kategória: Suzuki Ignis, Skoda Octavia, Suzuki Vitara, Peugeot 206 SW  

C+E kategória: IVECO 

D kategória: Mercedes  

 

12. A hiányzás pótlásának a módja: 

Tantermi képzés esetén a tanuló kötelessége részt venni a kötelezően előírt elméleti 
foglalkozásokon, valamint a gyakorlati oktatóval előre megbeszélt helyen és időpontban  
megjelenni és részt venni a gyakorlati foglalkozásokon. A hiányzást pótdíj befizetése mellett 
köteles pótolni az oktatóval történt egyeztetés alapján. A pótdíj összege megegyezik az  elmaradt   
vezetési óra (órák) díjával. Előzetesen megbeszélt  gyakorlati oktatás pótdíjbefizetési 



                                                                                      

 
kötelezettség nélküli lemondása az oktatást megelőzően 48 órával lehet. A gyakorlati oktatás 
megbeszélt időpontjában a várakozási idő 20 perc a tanuló és az oktató  részéről egyaránt. 

        

       Elméleti oktatásról történő hiányzás esetén a hiányzás ingyenesen pótolható egy másik      

        tanfolyam ugyanazon foglalkozásán való részvétellel, amelyről a tanuló hiányzott. Egyéb esetben       

        a külön foglalkozás tandíjköteles. 

 

 

13. A tandíj összege, a tandíj befizetésnek a módja, az azért nyújtott szolgáltatások tételes 

tartalmának felsorolása, továbbá a megszerezni kívánt kategóriához szükséges egyéb díjak: 

Az adott kategóriához tartozó aktuális tandíjak honlapunkon megtalálhatók.  

Az aktuális tandíjakat a tanulóval kötött képzési szerződés tartalmazza. 

A tandíjakat iskolánk ügyfélszolgálatán készpénzben, vagy bank átutalással lehet befizetni. 

 

 

14. Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei: 

A C, CE és D kategória esetében szakirányú végzettséggel felmentés adható az egyes tantárgyak 

hallgatása és vizsgája alól. A megfelelő szakirányú végzettségek listáját a 24/2005 (IV.21.) GKM 

rendelet 3. melléklet 4. pontja tartalmazza. A mentesítési lehetőségekről személyesen a 

beiratkozásánál lehet érdeklődni! 

 

15. A tanuló áthelyezés és a teljesített órákról szóló igazolás kiadásának módja: 

A tanulónak jogában áll a képzés bármely szakaszában indoklás nélkül más iskolát választani. A 
képzőszerv köteles 3 munkanapon belül a “Képzési igazolást” kiállítani, melyben igazolja az elvégzett 
oktatási egységeket, és/vagy a levezetett gyakorlati órákat. A Képzési igazolás átadásakor felek 
elszámolnak egymással.  
 
 
16. Az oktatási helyszínek címei: 

Elmélet tanteremben: 1098 Budapest, Dési Huber u. 5- 7.               

Forgalmi gyakorlat: Budapest főváros területe. 

Tanpálya: 1191 Budapest, Hofherr A. u. 109. 

 

 

17. A pótórák igénylésének a módja díja: 

Pótórákat a gyakorlati szakoktató javaslatára, vele egyeztetve lehet igényelni. A pótórák befizetése a 

képzőszerv ügyfélszolgálatán készpénzben, vagy banki átutalással történik. 

A pótórák díját az aktuális díjtáblázat, illetve a tanulóval kötött képzési szerződés tartalmazza. 

 



                                                                                      

 
 

 

 

18. Az engedélyező hatóság és felügyeletet ellátó szervezet megnevezése, címe és telefonszáma:  

Engedélyező hatóság:  Innovációs és Technológiai Minisztérium Képzési és Vizsgáztatási Hatósági   

                                          Főosztály 

                                          1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45.   Tel.: 06 1 814 1818,  

 

        Felügyeleti szerv:   Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont  

                                          1119 Budapest, Petzvál József u. 39.     tel: 06 1 371 3030 

 

19.A vizsgázó jogai és kötelezettségei: 

A résztvevő joga: 

     ▪ a képzés megkezdése előtt megismerni a Vállalkozási Feltéteket és a képzési szerződés tartalmát 

     ▪ oktatót, vagy kocsi típust választani, 

     ▪ oktatójával egyeztetni a gyakorlati vezetés idejét 

     ▪ az oktatóval telefonon 48 órával korábban lemondani a gyakorlati vezetést 

     ▪ panaszt tenni az iskolavezetőnél. 

     

     A résztvevő kötelessége: 

     ▪ a képzési szerződésben vállalt kötelezettségeit betartani 

     ▪ a foglalkozásokon józan, kipihent, közlekedésbiztonsági szempontból alkalmas állapotban   

       megjelenni, azokon aktívan közreműködni, kulturáltan viselkedni 

     ▪ a tanórák- és vizsgák díját előre megfizetni 

     ▪ a tanfolyami órákra készülni, az oktató utasításait betartani 

     ▪ a munkavédelmi előírásokat betartani 

     ▪ a megbeszélt gyakorlati vezetési órákon időben megjelenni (48 órával előre lemondani) 

 

 

20. A vizsgadíjak és azok megfizetésének módja: 

Az országosan egységes vizsgadíjakat jogszabály határozza meg. Esetleges változásáért a képzőszerv 

nem vállal felelősséget, változás esetén a tanulóra továbbterheli.  

Ártáblázatunk és a tanulóval kötött szerződés tartalmazza az aktuális díjakat. 

 A vizsgadíjakat a képzőszerv ügyfélszolgálatán készpénzben, vagy banki átutalással,  az adott vizsgát 

megelőzően lehet befizetni, amelyet azután a képzőszerv továbbít a Közlekedési Hatóság részére. 



                                                                                      

 
 Kizárólag elméleti pótvizsga esetén a pótvizsga díját lehetőség van a vizsgahelyen a Közlekedési 

Hatóság pénztárába közvetlenül befizetni, és személyesen újabb vizsgaidőpontot igényelni. 

 

 

21. Egyéb előírások:  

A közlekedési hatóság a sikeres forgalmi vizsgáról kiállított vizsgaigazolást 3 munkanapon belül 

elektronikus úton továbbítja az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére.  

A tanuló 3 munkanap elteltével bármelyik kormányablakban elkészíttetheti vezetői engedélyét. Az 

okmányirodába személyit, lakcímkártyát, esetleg meglévő jogosítványt, orvosi alkalmassági papírt és 

az elsősegélynyújtás vizsga sikeres teljesítéséről szóló igazolást vinni kell!  

Nem magyar állampolgárok esetében a vezetői engedély 6 hónapos tartózkodási engedély megléte 

esetén adható ki.  

Az első vezetői engedély kiállítása illetékmentes. 

 

 

 


