
Írásos tájékoztató 

 

1.) A képző szerv neve: Hatodik Sebesség Autósiskola Kft. 

Cím: 5000 Szolnok, Mátyás király út 9. 2/6. 

E-mail cím: hatodiksebessegsuli@gmail.com 

URL cím: www.hatodik-sebesseg.hu 

Tel: +3670/325-8258 

2.) Cégforma: korlátolt felelősségű társaság 

3.) Cégjegyzékszám: 16-09-018536 

4.) Iskolavezető: Baranya Tiborné 

Tel: +3630/272-9418 

E-mail: hatodiksebessegsuli@gmail.com 

5.) Ügyfélfogadó címe: 5000 Szolnok, Batthyány út 16/A. (Ady-Batthyány út sarka, a 
Pláza mellett.) 

Tel: +3670/325-8258 

Ügyfélfogadás időpontja: kedd és csütörtök: 9-13-ig. Ügyfélfogadáson kívüli 
ügyintézésre is van lehetőség, kérjük, keressen telefonon vagy email-ben. 

6.) Telephely: 5000 Szolnok, Koszorú út 4. (tanterem) 

7.) Tanfolyamra jelentkezés módja: személyesen ügyfélfogadási időben, telefonon, e-
mail-ben. 

8.) PÁV: Az „AM, A1, A1+B, A” és „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez 
egészségügyi 1. csoportú alkalmassági vizsgálat szükséges, amelyet a háziorvosnál 
végezhetnek el. PÁV vizsgálat nem szükséges. 

9.) A tanfolyamra történő felvétel feltételei „AM” kategóriás képzésre: 

Legfeljebb 50 cm
3
- es, legfeljebb 4 kW teljesítményű segédmotorkerékpár, illetve 

mopedautó vezetésére jogosít. 
 
Tanfolyamra jelentkezés feltételei: 
 

 tanfolyamra az jelentkezhet, aki a 14. életévét betöltötte, vagy annál 
legfeljebb 6 hónappal fiatalabb 

 a tanfolyam költségét megfizette 

 Írásbeli szerződés létrejött közte és az Autósiskola között 

http://www.hatodik-sebesseg.hu/


 a jelentkező írni, olvasni tud. 
 
Vizsgára bocsátás feltételei: 
 
 Elméleti vizsga: 
 

 az egyéb feltételeknek megfelel és 14. életévét betöltötte, vagy annál 
legfeljebb 3 hónappal fiatalabb 

 az elméleti tanfolyamot elvégezte, és annak megkezdésétől számítva 
kevesebb, mint 9 hónap telt el 

 jelentkezési lap aláírása, vizsgadíj megfizetése. 
 

Gyakorlati vizsga: 

 sikeres elméleti vizsga 

 kötelező óraszám (4 JK + 6 forg. óra) levezetése, illetve az előírt 
menettávolság (100 km) teljesítése után 

 forgalmi vizsgát csak a 14. életév betöltése után tehet a Tanuló 

 vizsgadíj befizetése. 
 
Az Oktatóval történő személyes találkozás alkalmával egyeztetik a gyakorlati vezetés 
időpontját (napokat, órákat). “AM” kategória oktatásánál lehetőség van saját 
motorkerékpár használatára is. 
 
A tanfolyamra történő felvétel feltételei „A1” kategóriás képzésre: 

Olyan motorkerékpár, melynek hengerűrtartalma 125 cm³- t, illetve teljesítménye a 11 
kW-ot (tömeg aránya pedig a 0.1 kW/kg –ot nem haladja meg, továbbá olyan motoros 
tricikli, amelynek teljesítménye a 15 kW-ot) nem haladja meg. 

Tanfolyamra jelentkezés feltételei: 
 

 tanfolyamra az jelentkezhet, aki a 16. életévét betöltötte, vagy annál 
legfeljebb 6 hónappal fiatalabb 

 a tanfolyam költségét megfizette 

 Írásbeli szerződés létrejött közte és az Autósiskola között 

 a jelentkező írni, olvasni tud, és a 8 általános iskolai osztály elvégzéséről 
nyilatkozik 

 érvényes orvosi alkalmassági igazolás megléte 

 érvényes jogosítvány másolatának megléte. 
 

Vizsgára bocsátás feltételei: 
 
 Elméleti vizsga: 
 

 az egyéb feltételeknek megfelel és 16. életévét betöltötte, vagy annál 
legfeljebb 3 hónappal fiatalabb 

 az elméleti tanfolyamot elvégezte, és annak megkezdésétől számítva 
kevesebb, mint 9 hónap telt el 

 jelentkezési lap aláírása, vizsgadíj megfizetése. 
 



Gyakorlati vizsga: 

 sikeres elméleti vizsga 

 csak a 16. életév betöltése után vizsgázhat a Tanuló 

 gyakorlati vizsgát csak a kötelező óraszám (6 JK + 10 forg. óra) levezetése, 
illetve az előírt menettávolság (240 km) teljesítése után tehet, valamint ha 
befizette a vizsgadíjat. 

 
Az Oktatóval történő személyes találkozás alkalmával egyeztetik a gyakorlati vezetés 
időpontját (napokat, órákat). „A1” kategória oktatásánál, lehetőség van saját 
motorkerékpár használatára is. 
 
A tanfolyamra történő felvétel feltételei „A1+B” kategóriás képzésre: 

Az ”A1+B” kategória olyan motorkerékpár, melynek hengerűrtartalma a 125 cm³-t, illetve 
teljesítménye a 11 kW-ot (tömeg aránya pedig a 0.1 kW/kg –ot nem haladja meg, 
továbbá olyan motoros tricikli, amelynek teljesítménye a 15 kW-ot) nem haladja meg. 

Csak olyan Tanulók választhatják ezt a kategóriát, akik rendelkeznek érvényes ”B” 
kategóriás jogosítvánnyal. 

Az elméleti oktatás: egy alkalom, a gyakorlat esetében pedig 2 óra a kötelezően előírt 
minimum.  

Tanfolyamra jelentkezés feltételei: 
 

 tanfolyamra az vehető fel, aki rendelkezik érvényes “B” kategóriás 
jogosítvánnyal 

 a tanfolyam költségét megfizette 
 Írásbeli szerződés létrejött közte és az Autósiskola között 
 a jelentkező írni, olvasni tud, és a 8 általános iskolai osztály elvégzéséről 

nyilatkozik 
 érvényes jogosítvány másolatának megléte. 

 
Vizsgára bocsátás feltételei: 
 
 Elméleti vizsga:  
 

 az egyéb feltételeknek megfelel és érvényes ”B” kategóriás jogosítvánnyal 
rendelkezik 

 az elméleti tanfolyamot elvégezte, és annak megkezdésétől számítva 
kevesebb, mint 9 hónap telt el. 

 jelentkezési lap aláírása, vizsgadíj megfizetése. 
 

 
Gyakorlati vizsga: 

 sikeres elméleti vizsga 
 csak a 17. életév betöltése után tehet gyakorlati vizsgát a tanuló 
 gyakorlati vizsgát csak a kötelező óraszám (1 JK + 1 forg. óra) levezetése, 

illetve az előírt menettávolság (30 km) teljesítése után tehet, valamint ha 
befizette a vizsgadíjat. 



Az Oktatóval történő személyes találkozás alkalmával egyeztetik a gyakorlati vezetés 
időpontját (napokat, órákat). „A1+B” kategória oktatásánál, lehetőség van saját 
motorkerékpár használatára is. 
 
A tanfolyamra történő felvétel feltételei „A” kategóriás képzésre: 

Olyan motorkerékpár, amely nem tartozik az „A1” és „A2” alkategóriákba, az „A 
korlátozott” kategóriába, továbbá motoros triciklik melyek teljesítménye a 40 kW-ot, 
illetve a 600 cm³ meghaladja. 

Tanfolyamra jelentkezés feltételei: 
 

 tanfolyamra az vehető fel, aki a 24. életévét betöltötte, vagy annál 
legfeljebb 6 hónappal fiatalabb 

 a tanfolyam költségét megfizette 
 Írásbeli szerződés létrejött közte és az Autósiskola között 
 a jelentkező írni, olvasni tud, és a 8 általános iskolai osztály elvégzéséről 

nyilatkozik 
 érvényes orvosi alkalmassági igazolás 
 érvényes jogosítvány másolatának (ha van) megléte. 

 
 Vizsgára bocsátás feltételei: 
 
Elméleti vizsga:  
 

 az egyéb feltételeknek megfelel és 24. életévét betöltötte, vagy annál 
legfeljebb 3 hónappal fiatalabb 

 az elméleti tanfolyamot elvégezte, és annak megkezdésétől számítva 
kevesebb, mint 9 hónap telt el 

 jelentkezési lap aláírása, vizsgadíj megfizetése. 
 

Gyakorlati vizsga: 

 csak a 24. életév betöltése után tehet gyakorlati vizsgát a Tanuló 
 gyakorlati vizsgát csak a kötelező óraszám (10 JK + 16 forg. óra) 

levezetése, illetve az előírt menettávolság (390 km) teljesítése után tehet, 
valamint ha a vizsgadíjat befizette. 
 

Az Oktatóval történő személyes találkozás alkalmával egyeztetik a gyakorlati vezetés 
időpontját (napokat, órákat). „A” kategória oktatásánál, lehetőség van saját 
motorkerékpár használatára is. 
 
AM, A1, A1+B és A kategória esetén: 
 
Az elméleti órák 45 percesek. 

Vagy választható E- learning – otthon tanulós -  képzés. 

Egy gyakorlati óra 50 perc. 

 

 



A tanfolyamok díjai: 

 

E-learning (távoktatás) elméleti képzés esetében iskolánk konzulens elméleti oktatót 
biztosít. 

 

 

 



10.) A tanfolyamra történő felvétel feltételei „B” kategóriás képzésre: 

Beiskolázási feltételek: 

 16,5 életév betöltése 

 alapfokú, vagy magasabb iskolai végzettségről nyilatkozik és bemutatja 
bizonyítványát (a Vizsgaközpont irányába) 

 egészségügyi alkalmasságról (legalább EÜ 1. csoport érvényes orvosi 
alkalmassági minősítéssel rendelkezik, amely vizsgálatot háziorvosánál  
végezhetnek el) 

 beiskolázáskor az adott járműkategóriából eltiltása nincs, vagy már letelt 

 továbbá, hogy a vizsgázó elsősegély-nyújtási ismeretekből tanfolyamot 
végez és sikeres vizsgát tesz (valamikor a tanfolyam során) 

 meglévő vezetői engedély bemutatása 

Elméleti vizsgára az a személy bocsátható, aki a tanfolyamot elvégezte, a korhatári  
feltételeknek megfelel  (16 év 9 hónap), jelentkezési lapot írt alá és a szükséges tandíjat 
és  vizsgadíjat befizette. 

Elméleti tanfolyam díjai: 

 



 

Gyakorlati óradíjak: 

 

 
11.) B kategóriás tanfolyam tantárgyai, óraszámai, oktatási órák időtartama: 

Elmélet: 

 Közlekedési alapismeretek: 20 óra 

 Járművezetési elmélete: 6 óra 

 Szerkezet és üzemeltetési ismeretek: 2 óra 

 Konzultáció (opcionális, de minden tanfolyam során, mindenki számára 
biztosított): 12 óra (3*4) 

Az elméleti órák 45 percesek. 

Vagy választható E- learning – otthon tanulós -  képzés. 

Gyakorlat: 

 Vezetési gyakorlat-alapoktatás: 9 óra 

 Vezetési gyakorlat-főoktatás: 20 óra, ennek megoszlása: 14 óra városi 
vezetés, 2 óra éjszakai és 4 óra országúti vezetés. 

 Vizsga óra: 1 óra 

Egy gyakorlati óra 50 perc. 

 

 

 



12.) Választható járművek: 

 

 

 



 

 

 



 

 

13.) A hiányzás pótlásának módja: Az elméleti foglalkozásokról 10% hiányzás 
megengedett. Hiányzás esetén pótfoglalkozás beiktatása szükséges. A gyakorlati 
oktatóval megbeszélt helyen és időben történő gyakorlati vezetésnek amennyiben 
akadályozó tényezői vannak, a tanuló a vezetés megkezdése előtt 24 órával köteles az 
oktatóját értesíteni. 

14.) Tanfolyami és vizsgadíjak: 

Tanulóinknak részletfizetési lehetőséget biztosítunk: gyakorlati oktatásban 10 óránkénti 
befizetés. 

Befizetés módja: átutalással, vagy az Erste Bank-ban pénztári készpénzbefizetéssel. 

Az elméleti képzés, vizsgadíj befizetése a beiratkozással egyidejűleg történik. 

A gyakorlati vizsgadíjat a KAV Közép-Kelet magyarországi Régió, 5000 Szolnok, 
Indóház út 8. pénztárába kell befizetni. 

Az árváltozás jogát minden esetben fenntartjuk! 

 



További költségek: 

 Elsősegély-nyújtási ismeretek vizsgadíj: 8.200. Ft 

 Elsősegély-nyújtási ismeretek tanfolyam: 11.000. Ft 

 Vezetői engedély kiadása: első vezetői engedély ingyenes. 

15.) Mentességek: Az elsősegélynyújtó vizsga alól mentesül az a személy, aki 
rendelkezik az alábbi végzettséggel: A 31/1992/XII./NM rendelet alapján: 

 Orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi 

 Állatorvosi Tudományi egyetemen szerzett állatorvosi 

 Védőnői, dietetikusi, mentőtiszti, gyógytornászi 

 EÜ szakoktatói 

 Diplomás ápolói oklevéllel rendelkezik 

 EÜ szakközépiskolát végzett és az erről szóló okíratot bemutatja 

 minden olyan vizsgázó, aki 1984. január 1-je után: 
o bármely járműkategóriában vezetői engedélyt 
o segédmotoros kerékpár, lassú jármű kategóriában járművezetői 

igazolványt 

 1969. július 1-je és 1983. december 31-e között „D” vagy „trolibusz” 
járműkategóriára vezetői-, járművezetői engedélyt szerzett. 

16.) Vizsgára bocsátás feltételei: 

Elméleti: 

 a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, tandíjat befizette 
 17. életév vagy legfeljebb 3 hónappal fiatalabb 
 vizsgadíj befizetését igazolta 
 egészségügyi alkalmasságit leadja 
 beiskolázástól eltelt idő nem több mint kilenc hónap 

Gyakorlat: 

 elméleti tantárgyakból sikeres vizsgát tett 

 sikeres KRESZ vizsgát követően nem telt el 2 év (ha eltelt a tanuló új tanfolyamra 
kötelezett) 

 a tanfolyam gyakorlati részét igazoltan elvégezte 

 17. életévét betöltötte 

 vizsgadíj befizetését igazolta 

17.) Képzési igazolás kiadása: Ha a tanuló más képzőszervnél kívánja folytatni 
tanulmányait, ezt jeleznie kell a fentebb megadott elérhetőségek valamelyikén. Képzési 
igazolást kap kettő példányban az addigi teljesítéséről. Az igazolást a képzőszerv 3 
munkanapon belül köteles kiadni, az esetleges hátralékok rendezését követően. A 
Képzési igazolás kiadása során felmerülő 5.000. Ft adminisztrációs költséget a tanuló az 
Igazolás átvételével egyidejűleg köteles megfizetni. 

18.) Oktatási helyszínek: 

 Elméleti oktatás:  5000 Szolnok, Koszorú út 4. 



 Gyakorlati oktatás: Szolnok bel- és külterülete 

19.) Pótórák: mértéke megegyezik az alap oktatási díj mértékével (kivéve elméleti 
pótóra: 1.000. Ft/óra). 

20.) Engedélyező hatóság megnevezése: Innovációs és Technológiai Minisztérium, 
1440 Budapest, Pf. 1 

Képzés felügyeletét ellátó szerv: KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont 
Nonprofit KFT. Közép-Kelet magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési 
Főosztály, Jász-Nagykun-Szolnok megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési osztály. 
5000 Szolnok, Indóház út 8.,Tel: +3656/426-703 

21.) A vizsgázó jogai és kötelezettségei: 

A képzésben résztvevő vállalja, hogy: 

 ismeri a képzőszerv vállalkozási feltételeit 

 a tanfolyam költségeit megfizeti 

 a Tanuló a gyakorlati vezetési órára az Oktatóval előzetesen 

megbeszélt időpontban és helyszínen józan, kipihent állapotban 

köteles megjelenni. Amennyiben a Tanuló a gyakorlati vezetési óra 

megtartásától eláll, köteles azt a megbeszélt időpont előtt 24 órával 

bejelenteni. Ellenkező esetben a Tanuló köteles készenléti díjat, 

kiállási díjat fizetni, a mindenkor érvényben lévő vezetési alapoktatás 

díjának megfelelően, az adott napra beütemezett órák számának 

figyelembe vételével. Az Oktató minden esetben tájékoztatja a Tanulót 

a készenléti díj, kiállási díj mértékéről. Ez alól kivétel, ha a Tanuló 

orvosi igazolással tudja igazolni a távolmaradását. 

 ismeri és elfogadja az oktatás és vizsgáztatás rendjét 

 a hiányzást orvosi, vagy a hatóság által kiadott igazolással indokolja, a 

mulasztott órákat pótolja 

 a vizsgázónak a vizsgán és az oktatás során, pontosan, az előírt 

okmányok birtokában, az erkölcsi normáknak és az évszaknak 

megfelelő öltözetben kell megjelennie, és viselkednie. 

 a vizsgázónak a 10 percen túl történő késés esetén új vizsgadíj 

megfizetésével új vizsgaidőpontot kell kérnie 

 a Tanuló tudomásul veszi, hogy a gépjárművezető képzés Alvállalkozó 

igénybevételével történik, az Autósiskola és az Alvállalkozó között 

érvényben lévő Alvállalkozói szerződések alapján. 

22.) Képzőszerv jogai: 

 Képzőszerv jogosult a gyakorlati óradíj árát megváltoztatni. 

 A tanfolyamra jelentkező tanuló felvételét megtagadni. 

 Az elméleti képzést vezető szakoktatónak kötelessége a Tanulók számára is 

közzétett tanrend szerinti órákat pontosan megtartani, legjobb tudása szerint. 

 A tanfolyam órarendjét a tanfolyam ideje alatt megváltoztatni. 

 A szerződésszegést (pl: tandíjtartozás) polgári peres úton rendezni. 



 A tanulóval egyedi szerződést kötni (pl: családi kedvezmények). 

 23.) A képzőszerv kötelezettségei: 

 A képzésre jelentkezőt köteles tájékoztatni a teljes képzési szolgáltatás és a 
vizsgára bocsátás feltételeiről. 

 A Képzőszerv Oktatóinak kötelessége a Tanulóval előzetesen egyeztetett 

időpontban, kipihent, józan állapotban, tiszta gépkocsival a megbeszélt helyen 

megjelenni. Amennyiben bármilyen okból az Oktató nem tudna megjelenni a 

megbeszélt időpontban, úgy azt 12 órával korábban köteles a Tanuló felé 

jelezni. Ha ezt elmulasztja, úgy az elmaradt órát soron kívüli időpontban köteles 

pótolni. 

 Jelentkezés alkalmával ellenőrizni, hogy a képzésre a jelentkező megfelel-e a 
beiskolázási feltételeknek. 

 A vállalkozási feltételek betartása, ezen írásos tájékoztató egy példányát a 
szerződéskötéskor a Tanuló részére átadja. 

 A Tanuló kérése a Képzőszerv köteles oktatócserét biztosítani, ha a Tanuló ezt 

az Iskolavezető felé jelzi. 

 Kérelme esetén a tanuló áthelyező kiadása. 

24.) A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos előírások: 

A Vizsgaközpont a sikeres gyakorlati vizsgáról kiállított vizsgaigazolást az illetékes 
közlekedési igazgatási hatóság részére küldi meg. 

A tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások (pl. 
elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésének igazolása) birtokában kezdeményezheti 
az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál a vezetői engedély kiállítását. 
 
Vezetői engedélyt az előírt feltételek teljesülése mellett is csak olyan magyar 
állampolgár, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes 
tagállamok (a továbbiakban: EGT) állampolgárai számára kiadott tartózkodási 
engedéllyel rendelkező kérelmezőnek lehet kiadni, akinek lakóhelye, ennek hiányában 
tartózkodási helye (szálláshelye) Magyarországon van, illetőleg nem magyar állampolgár 
(a továbbiakban: külföldi) kérelmező esetén az engedély kiadását megelőző hat 
hónapban Magyarországon tartózkodott. 

Amennyiben ez az első vezetői engedélye, 2 évig kezdő vezetőnek minősül, nem 
vontathat pótkocsit, ameddig nem töltötte be 18. életévét csak Magyarországon 
közlekedhet. 

A járművezetői engedély kiállítása Okmányirodában történik, Ön az Okmányirodában 
csináltathatja meg a vezetői engedélyét. 

Az Okmányirodába vigye magával: 

Szem. ig, lakcím kártyát, vezetői engedélyét (ha van), háziorvosi alkalmassági igazolás 
eredeti példányát, elsősegélyvizsga meglétéről szóló Vöröskereszt-es kártyát.  


