Rutin oktatás és vizsga

S.O.S Autós- Motoros Iskola

Képzést folytató szervezet:
S.O.S Autósiskola Kft. Cg.: 01-09-887893
1147 Budapest, Kerékgyártó u. 108.
Felnőttk.reg.sz.: 00147-2010 Tel.:+36-70/340-4040
Iskolavezető: Aggod Mihály Tel.: +36-70/772-7979
www.sosjogsi.hu

Oktatók:  Nemes Ferenc D 30/752-3118
 Kercsmár Attila C, CE 20/952 1159
 Bai Gábor C, CE 70/389 5027
 Gönye Zsolt BE 30/587 1211
A gyakorlat csak a sikeres elméleti vizsgák után kezdhető meg! A KRESZ vizsga 2évig érvényes,
ezen a 2 éven belül kell sikeres forgalmi vizsgát tennie, ellenkező esetben az egész tanfolyamot
és vizsgákat elölről kell kezdeni!
Teherautó: Iveco EuroCargo 12T, MAN TGA 18T
Nehéz pótkocsi: Tandem 10T
Autóbusz: Neoplan 39 fős autóbusz
Helyszín: XIX. Bp. Hofherr Albert u. 109. tan-és vizsgapálya
Időpont: egyeztetett időpontban
A rutin és a BÜ vizsga ugyanazon a napon van megtartva egymás utáni időpontban!
Forgalmi oktatás és vizsga
Csak sikeres rutin és BÜ vizsga után kezdhető meg!
Helyszín: XIX. Bp. Hofherr Albert u. 109. tan-és vizsgapálya környéke
Időpont: egyeztetett időpontban

Tanfolyamszervező: Szabó Szilvia +36 70/392-3333

Abban az esetben, ha további kategóriára jelentkezne, elég az új jogosítvány kiváltása helyett
a befejezett kategóriáról egy vizsgaigazolást kérni a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
(KAV) Ügyfélszolgálati Irodájában (1119 Bp, Petzvál József u. 39.) Ez alól kivétel a GKI tanfolyam
és vizsga, mert ezeket elkezdeni csak jogosítvány birtokában lehet!
Tájékoztatás a GKI képzéseinkről (Gépjámű Képesítési Igazolvány)
(elmélet e-learningben)

GKI képzés típusa
Összesen:

124.900 Ft

Autóbuszvezetői
alapképesítés

Tehergépkocsivezetői
továbbképzési kép.

Autóbusz-vezetői
továbbképzési
képesítés

124.900 Ft

64.900 Ft

64.900 Ft

Fenti árak az igazolvány kiállításának díját is tartalmazzák.
Beiratkozáshoz szükséges:
-személyi, jogosítvány, lakcímkártya
-1 db igazolványkép
-70.000 Ft első részlet

Ügyfélfogadás:

1074 Bp., Hársfa u. 21. - hétfő-péntek 08:00–18:00
szombaton 09:00-12:00 Tel.: +36-70/340-4040
1149 Bp., Mogyoródi út 56-60. - kedd, csüt 17:00-18:00
Tel.: +36-70/392-3333
1114 Bp., Villányi út 5-7. – kedd, csüt: 17:00-18:00
Tel.: +36-70/882-2555

Tájékoztató C, CE, BE, D kategóriákról 2019.07.15-től

Ha minden vizsgája megvan…
Gratulálunk! Ha a forgalmi vizsgáján is túl van, az iratanyag átfutása miatt várnia kell még 4
munkanapot, és bármelyik, Önnek megfelelő okmányirodában elkészíttetheti a járművezetésre
jogosító „jogosítvány” plasztikkártyáját, az új kategóriát csak ennek birtokában vezetheti majd!
Az okmányirodába személyit, lakcímkártyát, meglévő jogosítványt, orvosi alkalmassági papírt
vinni kell! Az általános hivatali eljárási határidő (tehát amíg a kártya megérkezik) 8 nap. Az új
kártya kiváltása 4.000 Ft-ba kerül, amit az okmányirodában kapott csekken tud majd befizetni.

Tehergépkocsivezetői
alapképesítés

E-mail: info@sosjogsi.hu

Kategóriák

CE
(nehézpótkocsi)

BE
D
(szgk+nehézpótkocsi) (autóbusz)

Elméleti oktatás
60.000 Ft
tandíja

55.000 Ft

50.000 Ft

55.000 Ft

50.000 Ft

45.000 Ft

40.000 Ft

45.000 Ft

AKCIÓS tandíj*

C
(teherautó)

E-learning

Gyakorlati tandíj 150.000 Ft
/30 óra
Elméleti
4.600 Ft KRESZ
(számítógépes) 4.600 Ft Szü
vizsgadíjak
4.600 Ft Munkav
BÜ vizsgadíj
Rutin vizsgadíj
Forgalmi
vizsgadíj
Tan- és v.díjak
összesen:

232.700 Ft

90.000 Ft
/15 óra
4.600 Ft KRESZ
4.600 Ft Szü

78.200 Ft
/17 óra
4.600 Ft KRESZ
4.600 Ft Szü
4.600 Ft Munkav
4.400 Ft
3.500 Ft

11.000 Ft
163.100 Ft

180.000 Ft
/30 ó
4.600 Ft KRESZ

18.500 Ft
150.900 Ft

256.000 Ft

* az akciós elmélet csak azon tanulóink számára érvényes, akik a teljes tanfolyamot, tehát az elméletet és
a gyakorlatot is az S.O.S Autósiskolában teljesítik!
Az elméleti oktatás minden esetben online távoktatással, ún. e-learning rendszerben történik.
Műszaki végzettség esetén (autószerelő, gépész technikus) felmentés kapható szerkezet-üzemeltetés és
biztonságos üzemeltetés vizsgák alól, eredeti bizonyítvány leadásával!

A tandíj és vizsgadíj első részlete: 70.000 Ft
A többi a gyakorlati oktatónál fizetendő.

oldalon mindaddig inaktívak maradnak, amíg a tanuló a tananyaggal nem végzett.

Beiratkozási feltételek

C kategória
esetében
B kat. jogosítvány
18 életév (21 év EU)
2. csoportú orvosi
legalább 8
osztályos iskolai
bizonyítvány
állandó
magyarországi
lakcím

CE kategória
esetében
B és C kat. nem
kezdő jogosítvány
18 életév (21 év EU)
2. csoportú orvosi
legalább 8
osztályos iskolai
bizonyítvány
állandó
magyarországi
lakcím

BE kategória
esetében
B kat. nem kezdő
jogosítvány
18 életév
1. csoportú orvosi
legalább 8
osztályos iskolai
bizonyítvány
állandó
magyarországi
lakcím

D kategória
esetében
B és C kat.
jogosítvány
21 életév (24 év EU)
2. csoportú orvosi
legalább 8
osztályos iskolai
bizonyítvány
állandó
magyarországi
lakcím

/A 1984. január 1. előtt szerzett és azóta másik kategóriával nem bővített B kategóriás vezetői engedély
esetén elsősegély vizsga (Vöröskeresztnél) letétele kötelező (tandíj 10.000 Ft + vizsgadíj 8.200 Ft). Amíg
nem rendelkezik sikeres elsősegély vizsgával, addig a jogosítvány kiváltása az okmányirodában nem
kezdeményezhető! /
2. csoportú orvosi igazolás: Dr. Lázár László háziorvos (VIII. Bp. Mikszáth Kálmán tér) +36 20 947 0421

Elméleti tanfolyam és vizsga
Az elméleti oktatás e-learning formában történik. Amennyiben igény van rá, személyes
konzultációs lehetőséget előzetes megbeszélés alapján egy alkalommal biztosítunk. Az elméleti
tanfolyam 6 hónappal, az elméleti vizsga pedig 3 hónappal a kötelező korhatár előtt
elvégezhető.
Az elméleti tanfolyam menete:
A felnőttképzési szerződésben megadott e-mailcímére az E-titan nevű weboldaltól hamarosan
kapni fog egy regisztrációs e-mailt, amiben le van írva, hogy mit kell tennie a programhoz való
hozzáféréshez. Ha ez az email megérkezik, akkor 30 napon belül regisztrálni kell és el kell
kezdeni a tanulást, mert ha az idő letelik, a program már nem engedi regisztrálni. Ilyenkor már
csak pótbefizetéssel tudja a hozzáférését meghosszabbítani.
Az e-learning tanfolyam felépítése tematikus. Témakörről témakörre fokozatosan haladva
engedi a tanulót előrehaladni a tananyagban. A témakörök végén próba teszttel kell
bizonyítania, hogy megértette az aktuális témakörben olvasottakat. A program csak akkor
engedi tovább a következő fejezetre, ha sikeresen teljesítette a próbatesztet.
A program az első belépéstől számítva 90nap/60óra hozzáférést biztosít a tananyaghoz és a
tesztanyaghoz. A hozzáférés lejártakor az autósiskola ügyfélszolgálatán befizetett pótdíj
ellenében további 30nap/10óra hozzáférést tudunk biztosítani.
Ha a tananyagot befejezte, a rendszer képzési igazolást küld a tanulónak és az iskolának is,
melyet követően az autósiskola automatikusan keresi a tanulót az elméleti vizsga
egyeztetésének ügyében.
A tanfolyam elvégzését követően a fennmaradt időben tanulónak lehetősége van az elméleti
vizsgáig a program vizsgafelkészítő tesztjeit használni. A vizsgafelkészítő próbatesztek az

Az autósiskolánál tankönyv vásárlására is lehetőség van.
Tankönyv: Transport Media, KRESZ Tankönyv C,D,E kategóriákhoz 5.000 Ft

A számítógépes tesztvizsga felépítése kategóriánként
Kategória/tesztlap

vizsgatárgyak

kérdésszám

max. hibapont

C

KRESZ
Szerkezet-üzemeltetés
Munkavédelem

25 kérdés
25 kérdés
25 kérdés

5 hibapont
4 hibapont
4 hibapont

CE

KRESZ
Szerkezet-üzemeltetés

25 kérdés
25 kérdés

5 hibapont
4 hibapont

KRESZ

25 kérdés

5 hibapont

KRESZ
Szerkezet-üzemeltetés
Munkavédelem

25 kérdés
25 kérdés
25 kérdés

5 hibapont
4 hibapont
4 hibapont

D
BE

Figyelem! Az elméleti tanfolyam megkezdését követő 9 hónapon belül kell az első KRESZ
vizsgán megjelenni, továbbá tanfolyam megkezdését követő 1 éven belül a vizsgának
sikerülnie is kell, ellenkező esetben jogszabály alapján a teljes elméleti tanfolyamot meg kell
ismételni! Vizsgaidőpontot, valamint vizsgahelyszínt általában még az elméleti tanfolyam ideje
alatt egyeztetünk a tanulóval.
Amennyiben a tanuló másik iskolánál szeretné folytatni tanulmányait az Iskola kötelezettséget
vállal arra, hogy a képzési igazolást 3 munkanapon belül rendelkezésére bocsájtja.
Elméleti vizsga lehetséges helyszínei:
•

Bp., XI. Petzvál József utca 39. B épület

Figyelem! A sikeres közlekedési alapismeretek (KRESZ) vizsga 2 évig érvényes, ezen a 2
éven belül kell a forgalmi vizsgát megcsinálni!

Vizsgákról, vizsgadíjakról
A tanuló vizsgákra való bejelentését az autósiskola intézi, a tandíjjal együtt az iskolához kell
befizetni. Vizsgadíjat az iskola csak kezelésre vesz át, Tanulónak számlát erről a Közlekedési
Vizsgaközpont (KAV) fog kiállítani. Pótvizsgák díja az ugyanolyan típusú alapvizsgák díjaival
megegyezik. Elméleti pótvizsgát a tanuló az elméleti vizsga helyszínén is befizethet, azzal egy
időben pótvizsga időpontot is kérhet.
Figyelem! A tanulónak minden vizsgára magával kell vinnie érvényes
személyazonosító igazolványát, lakcímkártyáját, jogosítványát, és az első vizsgára
egy legalább alapfokú végzettség meglétét igazoló iskolai bizonyítványt is
eredetiben!

BÜ tanfolyam és vizsga
Csak az elméleti tanfolyam befejezését követően kezdhető meg, előzetes időpont egyeztetés
alapján.
A BÜ tansegédlet letölthető itt: http://www.sosjogsi.hu/bu-vizsga-feladatok.html

Kiegészítő információk a tanfolyamról
Előírt egészségi és PÁV alkalmassági vizsgálatok
Az „C”, „CE”, „D” kategóriás jogosítvány megszerzésének feltétele az érvényes, I.-s fokú és 2.-es
csoportú, háziorvos által kiadott, egészségi alkalmasságot igazoló okirat (vagy ennek meglétét igazoló
vezetői engedély másolata).
Tanfolyamra való felvétel és vizsgára bocsátás feltételei, vizsgaigazolás kiadásának feltételei
Képzésbe való bekapcsolódás feltétele lsd.:a tájékoztatóban feltüntetett táblázat szerinti feltételek (az
életkori feltételként előírt életévnél legfeljebb 6 hónappal korábban), alapfokú iskolai végzettség,
kitöltött és aláírt felnőttképzési szerződés.
Elméleti vizsgára bocsátható, aki
- a tantervi képzésben megvalósuló elméleti tanfolyam előírt óraszámait, azok 10%-át meg nem haladó
hiányzással elvégezte, illetve a hiányzásokat pótolta, e-learning tanfolyam esetén a tanfolyamot
elvégezte,
- az életkori feltételként előírt életkornál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb,
- hiánytalanul kitöltötte és aláírta a hatóságilag előírt jelentkezési lapot,
- egészségi alkalmasságot igazoló orvosi véleményt leadta (vagy azzal egyenértékű vezetői engedély
másolatot),
Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki
- az elméleti vizsgatárgyakból sikeresen levizsgázott,
- a gyakorlati vizsgához a kötelezően előírt minimum tanórát (1 tanóra=50perc), és a minimálisan
kötelező menettávolságot teljesítette, ezt a vezetési kartonban aláírásával igazolta.
Gyakorlati foglalkozáson a Tanuló felkészültségi szintjét az oktatónak kell felmérnie. Ha a Tanuló a
kötelező óraszám eltöltése után az oktató objektív megítélése szerint nincs még vizsgaérett állapotban,
az oktató javaslatára közös megegyezés alapján a Tanuló pótórákat tud venni.
A tanfolyamok tárgyai, óraszámai
Elmélet: tantermi képzés 1ó=45p, e-learning saját ütemezésben
Gyakorlat: minimum óraszámai (1ó=50perc) és az órák felosztása a következő táblázat szerint alakul (a
forgalmi vizsga díjfizetés szempontjából tanórának minősül!)

Kötelező óraszámok és teljesítendő menettávolságok a közúti járművezető-képző
tanfolyamokon
Kategória

Járművezetési gyakorlat

Alapismeretek
Elméleti és Bü tantárgyak
Σóra K Je Szü F Mu Bü Σóra A
12

F

F/v F/o F/h F/é

F/k

M

C

80

X X

X

-

X

X

29

6

23

15

4

2

2

-

348

D

28

X X

X

-

-

X

29

6

23

17

4

2

-

-

348

BE

22

X X

X

-

X

X

16

6

10

4

4

2

-

-

192

CE

20

X X

X

-

-

X

14

6

8

4

2

2

-

-

168

Rövidítések:
K
= Közlekedési alapismeretek
Je
= Járművezetés elmélete
Szü
= Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
Bü
= Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés
Mu
= Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás
M
= Menettávolságok kilométerben

A
F
F/v
F/o
F/h
F/é

= Alapoktatás
= Főoktatás
= városi vezetés
= országúti vezetés
= hegyvidéki vezetés
= éjszakai vezetés

Tantárgyi mentességek
Megfelelő végzettség esetén Szerkezeti és üzemeltetési ismeretekből, Biztonsági ellenőrzés és
üzemeltetés tantárgyból, Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás tantárgyból (a tantárgy hallgatása és
vizsgája alól is) mentesülés kérvényezhető. Az elfogadható iskolai végzettségek listáját a 24/2005. (IV.
21.) GKM rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító Igazolás bemutatása alóli mentesítések:
A Vöröskeresztes igazolás megszerzésének kötelezettsége alól mentesültek listáját a 24/2005. (IV. 21.)
GKM rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
Vizsgaigazolás: abban az esetben kell, ha C kategóriás sikeres forgalmi vizsga után egyből, a jogosítvány
kiváltása nélkül szeretne CE, vagy D kategóriás képzésre jelentkezni. Kiadásának feltétele a
személyazonosság igazolásán kívül a Magyar Vöröskeresztnél megszerzett elsősegély vizsga-igazolólap,
illetve legalább alapfokú iskolai végzettség hiteles igazolása. A vizsgaigazolás 1 évig érvényes.
Elsősegély:

Elsősegély vizsga alól mentességet jelent az elsősegély vizsgával egyenértékű, a közúti járművezetők és a
közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005.
(IV. 21.) GKM rendeletének 3. sz. mellékletében felsorolt szakirányú végzettséget igazoló oklevéllel
rendelkezők, és ezt annak eredetijével igazolni tudók, valamint az 1984. január 1 után szerzett bármilyen
járműkategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezők, és a „trolibusz” kategóriára érvényes
engedély, „mezőgazdasági vontató”, „segédmotoros kerékpár”, „lassú jármű” kategóriában közúti
járművezetői jogosultságot szerzett személyek.
Képzést engedélyező hatóság: Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) Cím: 1082 Bp.,
Vajdahunyad u. 45. Tel.: +36-1/814-1800
Felügyeletet ellátó szerv: Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. (KAV) 1119
Budapest, Than Károly utca 3-5. Megyei illetékesség: KAV Fővárosi Vizsgaszervezési és Utánképzési
Osztály XI. Budapest, Petzvál József u. 39. Tel.: +36-1/371-3030

