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Tájékozató – Vállalási feltételek – „A1” kategória 

 
1. Képző szerv megnevezése: V.ATI Oktatási és Szolgáltató Bt. (V.ATI Bt) Cím: 2600 Vác Galcsek u. 8-10. Tel.: 30-338-03-30, e-mail cím: 
vatibt@gmail.com  , web: www.vatiautosiskola.hu 
 
2. Cég forma: Betéti társaság 
3. Cégbírósági bejegyzés száma: CG 12-06-002887  Képzési engedély azonosító: KF/860/1/2006 
4. Iskolavezető: Mívesné Povázsay Éva Tel..: 30-338-03-30, e-mail cím: vatibt@gmail.com  
5. Ügyfélfogadás címe:2600 Vác,Galcsek u. 8-10. Telefonszám: 30-338-03-30 Ideje: Hétfő 14:00-17:00, Kedd 9:00-12:00 Csütörtök 14:00-17:00 
6. Telephelyek: 2600 Vác, Galcsek u. 8-10. Tel: 30-338-03-30 Oktatópálya: Vác, Deákvári fasor 6. 
7. Tanfolyamra felvétel módja: jelentkezni lehet irodánkban az ügyfélfogadási időben, a jelentkezési lap kitöltésével és a szükséges mellékletek 
(alább részletezzük) csatolásával ill. a beiskolázási feltételek (alább részletezzük) teljesülése esetén. E-learning képzés esetén a jelentkezési lap 
kitöltésével egy időben beregisztráljuk a hallgatót az E-Titán rendszerbe. 
8. Előírt egészségi alkalmassági vizsgálat: 1-es csoportú orvosi alkalmassági vizsgálat, vagy érvényes jogosítvány. 
9. Beiskolázás / vizsgára bocsátás / vizsgaigazolás kiadás feltételei: Életkori feltételek az elméleti tanfolyamhoz: betöltött 15 és ½ életév, elméleti 
vizsgához: betöltött 15 és ¾ életév, gyakorlati vizsgához: betöltött 16. életév. Előírt jártassági feltétel a közbiztonsági alkalmasság a jelentkezési- és 
vizsgalap nyilatkozata szerint. A tanfolyamra való felvétel az NKH internetes oldalán (ugyfelkapu.nkh.gov.hu/jellap) található jelentkezési lap kitöltése, 
majd a kinyomtatott lap aláírása. Az elméleti vizsgára bocsátás feltétele az 1. számú orvosi alkalmassági igazolás, melynek egy példányát a 
jelentkezési laphoz tűzve az elméleti vizsgára bocsájtáskor a Közlekedési Felügyelőségnek le kell adni. Elearninges képzés esetén a vizsgára 
jelentkezés feltétele még az elvégzett tanfolyam, és a rendszer által kiállított tanfolyam igazolás. . A tanfolyam kezdetétől számított 9 hónapon belül 
elméleti vizsgán részt kell venni,  12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tenni, ellenkező esetben a tanfolyam érvényét veszti. A vizsgaigazolás 
átvételének feltétele a közúti elsősegélynyújtó vizsga megszerzése, amennyiben a tanuló még nem rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel, vagy ha 
azt 1984. előtt szerezte. Az elsősegély tanfolyamot igény szerint az iskola szervezetten bonyolítja. Felmentés adható az 1-es számú melléklet szerinti 
végzettségek alapján. Valamint feltétel még a 8 általános (vagy magasabb) iskolai végzettség igazolása, az eredeti bizonyítványt (vagy az iskola által 
kiállított igazolást) kell bemutatni a Közlekedési Felügyelőségen. 
 
10. A tanfolyam tárgyai, óraszámai, órák és szünetek hossza: 
Közlekedési ismeretek óraszáma:  28 óra 
Elméleti tandíj:     35000.- Ft 
Tantárgyak: Közlekedési ismeretek, Járművezetés elmélete, Szerkezet és üzemelés 

Elméleti tanórák időtartama: 45 perc. Az elméleti vizsgára bocsátás feltétele: betöltött 15 és¾ év. Vizsgáit az első sikeres közlekedési 
alapismeretek vizsgaidőpontjától számított két éven belül teheti le. Gyakorlati vezetésre csak sikeres elméleti vizsgát követően kerülhet sor. 

Gyakorlati tanórák  
1.  Járműkezelési :    6 óra  
2.  Járműkezelési vizsga:   20 perc   Gyakorlati díj: 3800,- Ft/óra 
3.  Városi vezetés:   8 óra    (Ez az óradíj az alap és a                                                                                           
4.  Országúti vezetés:  2 óra – 2x30km    pótórára egyaránt 
5.  Forgalmi vizsga:   50 perc    vonatkozik.) 

Vezetési gyakorlat összesen: 16 óra + a vizsga forgalmi vizsga 
A gyakorlati tanórák időtartama: 50 perc (az órák közt 10 perc szünettel) 
A fenti táblázat a minimális óraszámokat tartalmazza. 

11. A gyakorlati oktatáshoz biztosított járművek: HONDA CG 125. Gyakorlati oktatást csak az iskola által biztosított járművön vállalunk. 
12. A hiányzások pótlása: A vizsgára bocsátás feltétele, hogy a legkevesebb előírt óraszámban a foglalkozásokon részt vegyen, az esetleges 
hiányzást pótolni kell. Az elméleti pótórák díja: 2500.-Ft/óra. 
13. A tandíj fizetésének módja: A képzés díja az iskola házi pénztárába fizetendő, a tanuló által igénybe vett oktatási szolgáltatással arányosan. 
14. A tárgyak alóli mentességek: A tanfolyam elméleti tárgyai alól felmentés nem adható, kivéve a siketek, a mozgáskorlátozottak. 
15. A tanuló áthelyezése: A tanuló kérésére iskolánk az áthelyezéshez szükséges nyomtatványt (képzési igazolást) 3 munkanapon belül kiadja, ezért 
költséget nem számítunk fel. A fel nem használt tan- és vizsgadíjat visszaadjuk. 
16. Az oktatás helyszínei: Elmélet: 2600 Vác, Galcsek u 8-10., Gyakorlat (rutin, JK): 2600 Vác, Deákvári fasor 6, Forgalom: Vác és környéke 
17. Pótórák igénylése és díjazása: A pótórák díjazása megegyezik az alapórák díjával, az oktatóval történő egyeztetés útján igényelhető. 
18.  A képzés felügyeletét ellátó szerv/engedélyező hatóság: Innovációs és Technológiai Minisztérium 1011. Budapest, Fő utca 44-50 
19. A tanuló jogai és kötelezettségei: A sikeres elméleti vizsgától számítva a tanulónak 2 év áll rendelkezésére ahhoz, hogy az összes gyakorlati 
vizsgáját sikeresen befejezze, mert a határidő letelte után a teljes képzést előröl kell kezdenie, új jelentkezési lapot kitöltve az iskola köteles egy új 
elméleti tanfolyamra beiskoláznia ahhoz, hogy tanulmányit folytatni tudja.  
A rendelkezésre álló járműveket és az oktatót szabadon választhatja meg a tanuló. Oktató cseréhez joga van, forduljon az iskolavezetőhöz kérésével. 

A gyakorlati oktatás csak a sikeres elméleti vizsgát követően kezdhető meg. A sikeres rutin vizsgát követően kerülhet sor a forgalmi vezetésre. 
Egy gyakorlati óra 50 perces. Lehetőség van 2 óra egyben tartására, ilyenkor a teljes vezetési idő 1 óra 40 perc lesz. Az oktatóra a tanulónak (és 
fordítva is) 20 percet kell várakoznia. Az oktató miatt elmaradt vezetési órát későbbi időpontban térítésmentesen kell pótolni. A tanuló több mint 20 
perces késése, vagy a teljes óra elmaradása esetén annak költségei a tanulót terheli. Az ötödik sikertelen forgalmi vizsga után PÁV vizsgálat kötelező! 

A tanulónak joga, hogy az iskola szolgáltatásáról teljes körű felvilágosítást kapjon. Az iskolának biztosítania kell a tanuló számára a pótórák 
vételének lehetőségét. 
20. Vizsgadíjak: a vizsgadíjakat az iskola pénztárába kell megfizetni. 

Közlekedési ismeretek:  4600.-Ft 
Járműkezelés (rutin):  4700.-Ft 
Forgalmi vizsga:  11000.-Ft 

21. A vizsgaigazolás kiváltása: A sikeres vizsgák után a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége kiadja a vezetői engedély 
kiváltásához szükséges vizsgaigazolást. Ehhez be kell mutatni a közúti elsősegély nyújtási vizsga kártyát (ha 1984 után szerzett valamilyen kategóriát, 
akkor a bemutatott vezetői engedély ezt igazolja), valamint a 8 általános (vagy magasabb) iskolai végzettségről szóló eredeti bizonyítványt (vagy az 
iskola által kiállított igazolást). Azok a tanulók, akik 2017. január 31. után teszik le első KRESZ vizsgájukat, a 8 általános (vagy annál magasabb)iskolai 
végzettségükről szóló bizonyítványukat már az első elméleti vizsgájukon be kell hogy mutassák, elsősegély vizsgájukat igazoló kártyájukat pedig 
bármikor, de részükre az új, elektronikus vizsgaigazolás csak akkor kerül kiállításra, ha ez már bemutatásra került. 
Nem magyar állampolgárok esetén be kell mutatni a tartózkodási engedélyt, illetve lakcím bejelentő kártyát. 
 
 
Vác, 2020. június 15. 
               ………………………………………………. 
              Mívesné Povázsay Éva, iskolavezető 
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