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1. Képző szerv, címe, telefonszáma:  

Fazakas Dénes Egyéni vállalkozó  

Magán Autós-Motoros Iskolája 

2241 Sülysáp, Tápió utca 8.  

06-29-436-941, 06-30-9275-844  

06-30-260-1879 

fazakasautosiskola@gmail.com 

2. Cégforma: egyéni vállalkozó 

3. Vállalkozói igazolvány szám: 

                  ES-520427 
www.fazakasati.hu 

 

4. Iskolavezető neve:  

Fazakas Dénes 30/9275-844 

Ügyfélfogadás:Hétfő 19:00-20:00 

5. Ügyfélfogadás helye, időpontja:  

2241, Sülysáp Tápió utca 8.  

Minden szerda: 8:00-16:00 

Tel.: 06-29-436-941 

6. Telephely címe: 

2241, Sülysáp Tápió utca 8.  

Tel.: 06-29-436-941 

 
7. A tanfolyamra való felvétel módja személyesen történik. 

8. Az előírt orvosi alkalmassági felmentve a meglévő vezetői engedély által.  

9. A tanfolyamra történő felvétel módja: 

• érvényes „B” kategóriás jogosítvány és annak fénymásolata, vagy egy évig elfogadható a feltételként meghatározott 

kategória megszerzését tanúsító vizsgaigazolás is 

• az autósiskolánál megkötött tanulmányi szerződés 

• 18. életévét be nem töltött személy esetén szülői írásos beleegyezés szükséges. 

Vizsgára bocsátás feltétele: 

Elméleti vizsgát tehet: 

• aki az elméleti tanfolyamot igazoltan elvégezte 

• a jelentkező a 8 általános iskolai osztály elvégzéséről nyilatkozik 

• kitöltött jelentkezési lap 

• vizsgadíj befizetése 

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

2013. október 1-től amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül nem teszi le sikeresen az 

elméleti vizsgát, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelentkezhet ismét elméleti vizsgára!!! 

Gyakorlati vizsgát tehet: 

• gyakorlati vizsgát csak a kötelező óraszám (2+1) levezetése, illetve az előírt menettávolság (30 km) teljesítése után tehet. 

o sikeres forgalmi vizsga után a vizsgaközpont belső rendszeren keresztül átküldi az igazolást az okmányiroda rendszerébe, 

ahová vinni kell: 

o közúti elsősegélynyújtásból tett vizsga, amely kizárólagosan a Magyar Vöröskeresztnél tehető – annak igazolása 

o Az eredeti 8 általános iskolai osztály bizonyítványának bemutatása  

o forgalmi vizsga után eltelt 3 munkanap 

o orvosi alkalmassági igazolás 

o személyi okmányok 

10. Elméleti tanfolyam: 

Óraszám: minimális kötelező óraszám 3 óra, ebből 

• közlekedési ismeretek 1 óra 

• járművezetés elmélet 1 óra 

• szerkezet és üzemeletetési ismeretek 1 óra 

Az elméleti tanórák időtartam 45 perc és órák közötti szünet 10 perc. 

Gyakorlati képzés: 

Minimális kötelező óraszám 2 óra + 1 óra a vizsga, ebből: 

• alapoktatás 1 óra 

• főoktatási óra: 

➢ forgalmi vezetés 1 óra 

➢ forgalmi vizsga 50 perc 

 

 

A gyakorlati képzés és a vizsga csak az előírt motoros öltözékben való megjelenés esetén tartható meg: 

▪ bukósisak 

▪ szemüveg (a bukósisak kialakításától függően) 

▪ protektoros hosszú nadrág 



▪ protektoros kesztyű 

▪ protektoros kabát 

▪ magas szárú zárt cipő v. csizma 

A gyakorlati órák 50 percesek. 

11. A gyakorlati képzés Yamaha SR125 motorkerékpáron történik. 

12. A tanórákon való részvétel kötelező, a tanuló köteles a mulasztást pótolni, az iskolavezetővel megbeszélt időpontban. 

13. Tandíj összege: 35 000 Ft (+ vizsgadíjak) 

      Elméleti tanfolyam díja: 20.000 Ft (online) 

 Gyakorlati vezetés óra díja: 5000 Ft/ óra 

Az elméleti és gyakorlati vizsgákhoz szükséges 15.600 Ft befizetés: 

➢ 4.600-Ft elméleti vizsgadíj 

➢ 11.000-Ft forgalmi vizsgadíj  

Öt sikertelen  forgalmi vizsga esetén a tanulónak PÁV alkalmassági vizsgát kell tennie. 

Egyéb költségek: 

• jogosítvány kiváltása (illeték megfizetése az okmányirodánál) 

Iskolánk részletfizetési lehetőséget biztosít: 

1. részlet: 20.000 Ft + 4.600 Ft (elm. vizsga díj) 

2. részlet: 15.000 Ft + 11.000 Ft (forg.vizsga díj)  

      Illetve egyénre szóló lehetőségek szerint. 

A tandíj befizetésének módja készpénzben történik, készpénz befizetési számla ellenében. 

 

13/a. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! 

 

14.  A digitális vizsga alóli mentesítés az iskolavezető kérelmezi, (indokolt esetben szóbeli vizsgára van lehetőség) melyet írásban a Pm. 

Kormányhiv. Közl. Felügyelőségének kell beadni. 

15. Másik képzőszervhez távozhat tanulmányainak folytatására (3 példányos tanuló áthelyezővel, a fel nem használt tandíjat az iskola 

visszatéríti) 

• az iskolavezető a tanuló áthelyezőt a kéréstől számított 3 munkanapon belül kiadja  

• az iskolavezető a tanulót kérésére köteles elengedni. 

16. Oktatási helyszínek: 

Elméleti oktatás:        2241 Sülysáp, Tápió utca 8. 

Alapoktatás:              2230 Gyömrő, Só utca 2. 

Forgalmi oktatás váltóhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli u. 180/6 hrsz. 

17.  Az elméleti pótóráinak az egyeztetése az iskolavezetővel történik,melynek összege díjmentesek.  

A gyakorlati pótórák megegyeznek az alapoktatás díjával. 

 

18. . Engedélyező, és felügyeletet ellátó hatóság neve:  

Pályaalkalmassági Vizsgálati Hatósági Főosztály 

Cím 

1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45. 

Ügyfélfogadási idő 

H:  7.30 - 15.00 

K:  7.30 - 12.00 

Sz: nincs ügyfélfogadás 

Cs: 7.30 - 12.00 

P:  7.30 - 12.00 

Postacím 

ITM - Pályaalkalmassági Vizsgálati Hatósági Főosztály, 1441 Budapest, Pf. 88. 

Tel 

06 1 814 1800 

E-mail 

pav@nkh.gov.hu 
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Vizsgáztatást, és ellenőrzést végző hatóság neve: (Felügyeleti szerv) 

KAVK Felügyeleti és 

Módszertani 

Igazgatóság 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

19. A vizsgázó jogai és kötelezettségei: 

A tanuló a vezetési idő alatt : 

• másik oktatót kérhet, ha oktatójával nem tudnak közösen eredményt elérni. 

A vezetéshez előre megbeszélt találkozási helyen  

az oktató: 

- köteles 15 percet várni a tanuló késése esetén  

- késése esetén a kiesett órát köteles pótolni  

a tanuló: 

- késése esetén új időpont kerül egyeztetésre. 

A tanuló panasszal fordulhat az iskolavezető felé. 

20. A vizsgázó meghatalmazás alapján megbízza az iskolát,hogy ügyében eljárjon, készpénzben a vizsgadíjat az iskolavezetőnek átadja,hogy 

vizsgáit a vizsgabizottság pénztárában befizesse. (elm.vizsg. 4600 Ft, forg. vizsg. 11.000 Ft) Sikertelen vizsga esetén újabb vizsgadíj 

befizetése szükséges. 

21. Vezetői engedély kiadása:  

 

A vezetői engedélyt bármelyik okmányiroda kiállítja. 

Az alábbi dokumentumokat csatolni kell:  

A vizsga sikerességét a vizsgabizottság hivatalból belső rendszeren megküldi az okmányiroda felé 3 munkanapot követően. 

▪ orvosi alkalmassági 

▪ vezetői engedély (ha van) 

▪ személyazonosításra alkalmas okmány. 

▪ EÜ igazolás a közúti járművezető jelöltek elsősegély nyújtási ismeretek megszerzéséről 

Az első vezetői engedély kiállítása, jogszabályban előírt módon ingyenes. 

 

Kezdő vezetői engedéllyel 2 évig utánfutót nem vontathat illetve 18. életév betöltéséig külföldön nem vezethet.  

Külföldi állampolgár esetén a vizsga megtételéhez lakcímkártya szükséges. Vezetői engedély kibocsátásának feltétele a lakcímkártya 

kiállításától eltelt 6 hónap. 

Az iskolai végzettség igazolásakor az eredeti oklevelet/bizonyítványt a közlekedési hatóságnál a „bizonyítvány és oklevél mintatár” -

ban ellenőrzik. Amennyiben abban nem szerepel, hiteles fordítás szükséges. 

 

22. Állami visszatérítés 

 

A 2018. július 1-jén kihirdetett 55/2018. (III. 23.) Kormányrendelet értelmében a 20. életévüket még be nem töltött, magyar állampolgárok 

visszaigényelhetik a KRESZ tanfolyam díjának és a sikeres KRESZ vizsga díjának ténylegesen megfizetett összegét, de legfeljebb 25 000 

forintot. Erről iskolánk igazolást állít ki, az ezzel járó ügyintézés a tanuló feladata. 

 

23. Online képzés 

 

Fővárosi Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály 

 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Általános 

munkarend 
7.30-16.20 7.30-16.20 7.30-16.20 7.30-16.20 7.30-13.30 

Járművezető Vizsgáztatás 

Budapest 

Elérhetőség: XI. Petzvál József u. 39. 

Telefon: 
+36-1-371-3030, +36-1-371-3037, +36-1-371-3040, +36-1-371-3043, 

+36-1-371-3047, +36-1-371-3048 

https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=A1800055.KOR&targetdate=fffffff4&printTitle=55/2018.+%28III.+23.%29+Korm.+rendelet&referer=http%3A//net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi%3Fdocid%3D00000001.TXT


A képzésre 90 nap, 60 óra áll rendelkezésre, melyet egy szerződéskötés után rendel meg iskolánk a tanuló részére.  

A regisztrációtól számított 30 napon belül el kell kezdeni a képzést. A tanuló a képzési igazolással bocsátható vizsgára. Ennek feltétele a 

tanfolyam sikeres elvégzése.  

 

Képzés díja: 40 000 Ft + 4600 Ft vizsgadíj 

 

A képzés be nem fejezése esetén a tanfolyamot meg kell ismételni, ez új beiskolázást von maga után, a költségeket újra be kell fizetni. 

 

 

 

J ó  t a n u l á s t ,  s i k e r e s  v i z s g á k a t , b i z t o n s á g o s  v e z e t é s t !  

                                                     

                    

  Fazakas Dénes 
                                                                                                                                                       Iskolavezető 

                                               

                              

 

 

                                               

                              

 

 


