
Tájékoztató 

 
1. Iskolavezető neve: Kertesi Tünde 

2. Csajszi Autósiskola Kft. 2141 Csömör, Rét u. 16. Ügyvezető: Kertesi Tünde, Cégjegyzékszám:13-09-

150125 

3. Szakfelügyeleti szerv (Pest megye): Pest Megyei Kormány Hivatal Érdi Járási Hivatala, Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Képzési és Vizsgáztatási Osztály, 1141 Bp., Komócsi u.17-19., Tel: 460-2214 

 

Szakfelügyeleti szerv (Budapest): Budapest Főváros Kormányhivatal III.ker. Hivatala Közlekedés Felügyeleti 

Főosztály Járművezető Vizsgáztatási  és Utánképzési Osztály,   Bp., 1119 Petzvál József u. 39; Tel: 371-3030 

 Bp., 1119 Petzvál József u. 39; Tel: 371-3030 

4. Ügyfélfogadás helye: 1042 Budapest., Árpád út 56., Tel.: +3620-375-8804, E-mail: 

info@csajsziautosiskola.hu, honlap: www.csajsziautosiskola.hu , ügyfélfogadási idő:  K: 15-18, Sze: 15-18, Cs: 15-

18; Elméleti  oktatás helyszíne: 1042 Budapest, Árpád u. 56, 2141 Csömör, Rét u. 16.; Gyakorlati oktatás 

helyszíne: 1142 Budapest, Írottkő park 3., 1043 Budapest, Berda József u. 15. 
5. Beiskolázási feltételek: 16,5 éves kor, minimum 8 általános iskolai végzettség, kitöltött jelentkezési lap 
6. Elméleti vizsgára bocsátás feltétele: 17éves kor előtt legfeljebb 3 hónappal, az első tanrendi 

foglalkozástól számított 9 hónapon belül, tanfolyam igazolt elvégzése, 1-es csoportú orvosi alkalmasság, elméleti 

vizsga díjának befizetése, érvényes személyi azonosságot igazoló igazolvány és lakcímnyilvántartó igazolvány. A 

vizsgákon a vezetői engedéllyel rendelkező vizsgázónak az érvényes vezetői engedélyt be kell mutatni. Sikertelen 

vizsgát tett vizsgázó pótvizsgára a vizsgadíj ismételt befizetése után írható ki. A tanulónak az első tanrendi 

foglalkozástól számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tennie. Amennyiben ezt nem teljesíti, 

vizsgára csak a tanfolyam ismételt elvégzése után a képzőszerv jelentheti. Gyakorlati vizsgára bocsátás feltétele: 

17. életév betöltése, vizsgadíj befizetése, 30óra és minimum 580km levezetése. 
7. A tanfolyam menete: 

 az elméleti tanfolyam elvégzése (KRESZ: 20 óra; vezetéselmélet: 6 óra; szerkezeti és üzemeltetési ism.: 

2, össz. 28 ó)) 

 elméleti vizsga 

 alapoktatás (minimum 9 óra) 

 forgalmi oktatás (városi min. 14óra, országúti 4óra, éjszakai 2óra) 

 gyakorlati vizsga (vizsgaóra 1óra) 

8. Az elméleti óra 45 perc (10perc szünet legalább 2 oktatási óra után). A gyakorlati óra 50 perc + 10perc 

szünet. 
9. Az előadások látogatása kötelező. Hiányzás esetén az elmaradt előadást pótolni kell. A 

pótfoglalkozásokért 6000ft/alkalom pótdíjat kell fizetni. 

10. Tandíj befizetése ügyfélfogadási időben, készpénzben. Gyakorlati órákat a gyakorlati oktatónál is be lehet 

fizetni. 

11. Egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alól való felmentés feltétele 24/2005(IV.21.) GKM rendelet 4§ 5-

6.pont 3. melléklet 4-es pont. Az elméleti tanfolyam kezdete után az elméleti oktatás tandíjának visszafizetésére 

nincs lehetőség. Az előre befizetett, de le nem vezetett gyakorlati óra díja 10%-os kezelési költség levonásával a 

befizetés adózási évében visszaigényelhető. 

12. A tanuló tudomásul veszi, hogy amennyiben tanulmányait másik autósiskolában kívánja folytatni, részére 

a képzési igazolás kiállítás 3 nap alatt történik. A képzési igazolás kiállítása díjtalan. A tanuló tudomásul veszi, 

hogy iskola váltás esetén, ha a Csajszi Autósiskolánál bármiféle kedvezményben részesült, a kedvezmény összegét 

befizeti az autósiskolának. 

13. Az iskolánál szakoktató képzés nincs. 

14. Választható gépkocsi típusok: Mazda 3, Toyota Corolla, Daewoo Kalos, Peugeot 206., Ford Focus,Fiat 

Grande Punto, Opel Corsa, Škoda Octavia, Peugeot 307, Nissan Primera (automata váltós). 

Gyakorlati vezetés munkanapokon 8-18 óráig a tanuló igényeihez igazodva történik, ettől eltérő időszakban eltérő 

díjszabályozás érvényes: 8 óra előtti illetve a 18 óra utáni vezetési díj, valamint a hétvégi vezetési díj 6000 Ft/óra. 

Az oktató köteles minden vezetési foglalkozás elején és végén aláíratni a tanulóval a vezetési kartont. Az előírt 

képzési rendelet szerint a tanuló naponta 2 alapórát, illetve a forgalmi oktatás ideje alatt 4 órát vezethet (2. és 3. óra 

között legalább egy óra szünetet kell tartani). Sikertelen gyakorlati vizsga esetén az eredményesebb pótvizsga 

érdekében minimum 5 gyakorlati órát köteles a tanuló befizetni és levezetni. A megbeszélt vezetésről hiányozni 

nem lehet! Ha a tanuló nem jelenik meg, a teljes óradíjat ki kell fizetni, kivéve, ha a tanuló vezetés előtt legalább 2 

munkanappal előre jelzi akadályoztatottságát telefonon vagy személyesen (sms-t nem fogadunk el) az oktatónál 

vagy az iskolavezetőnél. Az óráról 20 percet lehet késni, ennyit várni kell tanulóra, oktatóra egyaránt. Utána „meg 

nem jelenésnek” számít. Ha az oktató nem jelenik meg (ez csak betegség, műszaki hiba, baleset miatt lehet) köteles 

soron kívül pótolni az elmaradt foglalkozást. A tanuló a 75/KPM BM rendeletben foglaltak szerint vezetésképes 

állapotban, cselekvőképességet korlátozó szerek hatásától mentesen köteles megjelenni. Ötödik sikertelen vizsga 

után PÁV kötelező, melyet a Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal végez. Mindenféle egyéni igényt, problémát az 

iskola vezetőjénél kell jelezni. Nem kielégítő intézkedés esetén a szakfelügyeleti szervhez lehet fordulni. 



Amennyiben 2 éven belül nem sikerül valamennyi vizsgát sikeresen teljesíteni, a vizsgák elévülnek, a tanfolyamot 

elölről kell kezdeni. 
15. A képzés díja: 188.000   (elmélet + 30 óra vezetés), részletfizetési lehetőség: I. 35.000Ft II-IV  51.000 

Ft 
 a vezetés megkezdésekor 5000Ft tanpálya használati díjat kell fizetni. Automata váltós autón az 

óradíj 6000,-Ft/óra. 

 30. óra után a pótórák díja 5100 Ft/óra. Az árváltozás jogát fenntartjuk. 
16. Vizsgadíjak: hatósági árak 
 elmélet: 4600Ft 

 Forgalom: 11.000Ft 

17. Vizsgaigazolás kiadásának feltétele: 

 alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány eredetben történő bemutatása, 

 rendelkezzen közúti elsősegélynyújtó vizsgával, vagy mentesüljön alóla /24/2005 (IV.21.) GKM rendelet/ 

 Az elsősegélynyújtó tanfolyamot az iskola megszervezi. Ennek díja 10.000Ft. Elsősegélynyújtó vizsgára 

a  Vöröskereszt által kiadott csekk befizetése után telefonon tud jelentkezni. Az elsősegélynyújtó vizsga díja: 8200 

Ft. 

 Sikeres forgalmi vizsgát követő 3. munkanap után a vizsgaigazolás a Közlekedési Felügyelőségen vehető 

át 

  a vezetői engedély kiadása az Okmányirodában történik 

18. A fentieket tudomásul vettem és a feltételeket elfogadom. A tájékoztató egy példányát átvettem. 
19.  ÁKO: 126,12%; KK: 228000,-Ft  VSM elmélet: 48,98%; VSM forgalom: 65,71% 

 




