
Vállalkozási feltételek, képzési tájékoztató 

 

Képző szerv megnevezése, címe, telefonszáma: 

OriGO Autósiskola /az.: 3398/ 

Győr, Arany János u.31.III.e. 

Telefon:96/316-000, 30/9595-000 

 

1.Cégforma:egyéni vállalkozó 

2.Nyilvántartási sz.:4487166 

3.Iskolavezető neve: Roncz József /az.:11195/    

4.Ügyfélfogadó címe, telefonszáma,ügyfélfogadás időpontja 

   Győr,Arany János u.31.III.e. 

   Telefon96/316-000, 30/9595-000 

    E- amail: info@origoautosiskola.hu,  origoautosiskola.gyor@gmail.com 

   Ügyfélfogadás: K, Cs: 13-17ó 

5.Telephely címe, tel.száma: lásd fent 

6. Iskolánkban az alábbi kategóriákban folyik képzés: B, A, A1 

7.Tanfolyamra való felvétel módja 

   Az útmutató szerint kitöltött „Jelentkezési lap” mellé az alábbiak csatolása szükséges: 

   orvosi igazolás (kiv. ”AM”kat.)  

   alapfokú iskolai végzettséget / pl.:általános iskola, befejezett 8.osztály / igazoló okmány bemu- 

   tatása / legkésőbb a KRESZ vizsga napján / 

   külföldi állampolgárok esetében a tanfolyamra beiratkozáshoz nem szükséges a bizonyíthatóan /                                                

lakcímkártya / 6 hónapos Magyarországon tartózkodás viszont az okmányirodában a vezetői  

engedély kiadásának, feltétele 

8.Az előírt egészségi és PÁV alkalmassági vizsgálatok kategóriánként 

  I. csop. orvosi igazolás / Iskolánk esetében „B”, „A”, „A1” kat. / 

 2 éven belüli, 5 sikertelen forg. vizsga után PÁV vizsgálat / Iskolánk esetében „B”, „A, „A1” kat. / 

mailto:info@origoautosiskola.hu


9.Rendkívüli PÁV vizsgálat szükséges: 

   A gépjármű-vezetési gyakorlatból ugyanazon járműkategóriában 2 éven belül ötödik 

   sikertelen vizsgát követő vizsga letételéhez a rendőrhatóság, ügyészség, bíróság és orvos 

   kezdeményezésére, a járművezető ill.munkáltatójának kérésére. 

 

 

10. Képzési kategóriák, feltételek 

„A1” kat. 16. ÉLETÉV  

/ Legfeljebb 125 ccm és legfeljebb 11 KW teljesítmény. Teljesítmény / Tömeg arány, legfeljebb 0,1 

KW/ kg. Legfeljebb 15 KW teljesítményű motoros tricikli. 

közlekedési ismeretek:   16 ó 

-járművezetés elmélete:    4 ó 

-szerkezeti és üzemeltetési ismeretek:   2 ó 

-járművezetés gyakorlása:   16 ó 

Összesen:                                                     38 ó 

„A1”-B” kat.17.ÉLETÉV /Elmélet: 3ó, alap: 1ó, forgalom 1ó/ 

„A”  kat: 24 ÉLETÉV 

/ Oldalkocsi nélküli motorkerékpár. Legalább, 595 ccm és legalább 40KW teljesítmény. 

-elmélet:       22 ó 

-alap:             10 ó  

-forgalom:    16 ó 

„A” kat. / A2,Ak, két éven belüli elm. vizsga és két éven belüli A2, Ak, vezetői engedély/ 24. ÉLETÉV 

- alap        4 ó 

- forgalom: 8 ó  

„A” kat. / A2, Ak , két éven túli elm. vizsga és két éven túli A2, Ak vezetői engedély / 24. ÉLETÉV 

- elmélet:     3 ó 

- alap:           2 ó 

- forgalom:  8 ó 

„A” kat. / A1 két éven belüli elm. vizsga és két éven belüli A1 vezetői engedély/ 24. ÉLETÉV 

-alap:         8 ó 

-forgalom: 10 ó 

„A” kat. / A1, két éven túli elm. vizsga és két éven túli, A1 vezetői engedély /24. ÉLETÉV 

-elmélet:     3 ó 



-alap:          4 ó 

 -forgalom: 6 ó  

„B” kat.17.ÉLETÉV 

-közlekedési ismeretek:                   20 ó 

-járművezetés elmélet:                       6 ó 

-szerkezeti és üzemeltetési ismeretek:      2 ó 

 

 

11.Választható típusok 

„B”   kat.: VW Golf V. Fiat Punto, VW POLO, Suzuki Swift, 

„A”   kat.: Suzuki SV-650 

„A1” kat.: AR-125 

 

12.Vizsgára bocsátás feltételei: 

Elméleti vizsgára bocsátható: AKI A TANFOLYAM /E-LEARNING VAGY TANTERMI/ ELMÉLETI     

RÉSZÉT,IGAZOLTAN ELVÉGEZTE ÉS A KATEGÓRIÁNAK MEGFELELŐ,ORVOSI IGAZOLÁSSAL 

RENDELKEZIK 

Járműkezelés és forgalmi vizsgára bocsátható: 

-gyakorlati vizsga feltételéül előírt életkort betöltötte 

-összes elméleti tantárgyból sikeresen vizsgázott 

-tanfolyam gyakorlati részét elvégezte 

 

13.Tanuló jogai és kötelezettségei 

joga van: 

-képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalási feltételeit 

-képzést megszakítani, pénzét jogos esetben visszakérni 

-oktatót, gépjárművet választani és azon vizsgázni, melyen tanult 

-panaszt tenni, jogos esetben kártérítést követelni 

-titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától egyaránt a személyét érintő kérdésekben 

-anyagi ellenszolgáltatás nélkül, iskolát vagy oktatót váltani 

 

kötelezettsége: 

-tandíjat a szerződésben foglaltak szerint fizetni 

-képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását betartani 



-általános emberi normákat megtartani 

-oktatói instrukciót követni 

-munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat betartani 

-tantermi előadásokon részt venni /max.10%-os hiányzás/ 

-tanfolyami oktatásokon ,józan állapotban megjelenni 

 

14.Vizsgadíjak 

„A1” kat. /motor/ 

-KRESZ:             4600Ft 

-járműkezelés:4700Ft 

-forgalom:        11000Ft 

 

„A”kat. /motor/ 

-KRESZ:4600Ft 

-járműkezelés:4700Ft 

-forgalom:11000Ft 

 

„B”kat. /sz.gépkocsi/ 

-KRESZ:4600Ft 

-forgalom:11000Ft 

 

15.Elsősegély nyújtási ismeretek megszerzésének módja: 

-Iskolánk, helyben /Győr, Arany János u.31./ biztosítja az elsősegély nyújtási ismeretek             

megszerzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. A tanfolyam nem kötelező, viszont a 

vizsgaigazolás kiállításának feltétele a Magyar Vöröskeresztnél sikeresen teljesített vizsga. 

 

16.Oktatás helyszíne: 

-elméleti oktatás: / tantermi / Győr, Arany János u.31. 

-e-learning /internetes, otthon is végezhető/ internet elérés esetén, bárhol 

-gyakorlati oktatás: GY-M-S Megye területe 

 

17.Iskolaváltás,tanuló áthelyezése 

- iskolaváltás a „KÉPZÉSI IGAZOLÁS” nevezetű nyomtatvány kitöltésével történik / 3példány /, 

melyből a tanuló 2 példányt kap kézhez / 3 munkanapon belül / 



- iskolaváltás autósiskolánkban a tanulók számára, KÖLTSÉGMENTES 

 

18.VEZETŐI ENGEDÉLY kézhez kapása 

- sikeres forgalmi vizsga után a KAV, online átküldi a TANULÓ adatait / sikeres vizsgaeredménnyel 

együtt / az okmányiroda számára. Tanuló a sikeres forgalmi vizsga után 2-3 munkanapon felkeresheti 

az okmányirodát a vezető engedély kiállításához szükséges dokumentumokkal: 

- személyazonosság igazolására alkalmas, érvényes okmány / szem. igazolvány, útlevél / 

- lakcímigazolvány / személyazonosító jelet tartalmazó, hatósági igazolvány / 

- külföldi állampolgár esetén a szokásos tartózkodási hely országát igazoló okmány, 

- egészségügyi  alkalmassági vélemény / orvosi igazolás eredeti példány / 

- elsősegély-nyújtó tanfolyam sikeres elvégzését igazoló, Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolás          

vagy az ezen ismeretek megszerzése alóli mentesülés alapjául szolgáló végzettség /szakképesítés 

megszerzését igazoló oklevél/bizonyítvány 

- valamely kategóriából meglévő, vezetői engedély  

- helyben készülő fotó / ingyenes / 

Szükséges dokumentumok leadása után az okmányiroda néhány napon belül, kiállítja a vezetői 

engedélyt. Vezetői engedély kiállítása ILLETÉKMENTES abban az esetben ha első vezetői engedély. A 

vezetői engedély kiállítására irányuló kérelmet csak személyesen lehet benyújtani. 

 

 

19.Felügyeleti szerv 

   KAV Nonprofit Kft 

   Felügyeleti és Módszertani Igazgatóság 

   1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45. 

 

   KAV Közúti Vizsgáztatási Igazgatóság 

   Nyugat-dunántúli Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály 

   Győr-M-S Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály 

   9028 Győr, Tatai u.3.  Tel.: +36-96/511-815 

 


