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Képzési tájékoztató 

„A1-B”-vel kategóriás tanfolyamokhoz 

Ügyfélfogadó elérhetősége: Focus Autós- Motoros Iskola, 4026 Debrecen, Darabos utca 10. fsz. 2. 

Telefon: +36 52/794-487; Ügyfélfogadási idő: H-P: 12:30-16:30, SZ-V: Zárva 

Web: www.focusautosiskola.hu; E-mail: focusautosiskola@gmail.com 

A képző szerv megnevezése: Focus Autós- Motoros Iskola 

Kiss István- egyéni vállalkozó, 4027 Debrecen, Füredi út 3. sz. 4. em. 14. a. 

Telefon: +36 20/994-8942; E-mail: kisisi@freemail.hu 

Vállalkozói nyilvántartási szám: 5831453; Adószám: 63314906-1-29;  

Képzési engedély száma: KE/ST/82/A/1022/1/2013;  

Felnőttképzési engedély száma: 00171-2013; Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/004814 

Tanpálya: 4031 Debrecen, Bartók Béla út 115. 

Iskolavezető: Kiss István (elméleti és gyakorlati szakoktató) 

Jelentkezési feltételek 
 személyesen az autósiskola debreceni ügyfélfogadójában, vagy a tanfolyam megnyitón; 

 online formában, de beiratkozni csak személyesen lehet. 

Beiskolázás feltételei 
„A1-B”-vel kategóriás tanfolyamainkra azon tanítványaink iskolázhatóak be, akik megfelelnek az alábbiaknak: 

 rendelkeznek legalább alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvánnyal, amelynek eredeti, vagy közjegyző, vagy a 

kiállító által hitelesített példányát bemutatják a közlekedési hatóság részére, legkésőbb az első vizsga napjáig, ennek 

elmulasztása esetén, következő vizsgaidőpont nem igényelhető; 

 kitöltik a jelentkezési lapot, elfogadják a nyilatkozatokat, felnőttképzési tanuló-szerződést kötnek autósiskolánkkal; 

 már rendelkeznek érvényes „B” kategóriás vezetői engedéllyel, és azt bemutatják az autósiskola képviselőjének; 

 külföldi állampolgárságú tanítványok esetén a vezetői engedély kiadásának feltétele az érvényes tartózkodási engedély; 

 közlekedés biztonsági szempontból alkalmasak, azaz nem állnak eltiltás hatálya alatt. 

Elméleti képzés (tantermi) 
Az elméleti képzés előadásain kötelező részt venni. A hiányzások mértéke nem haladhatja meg az összes tanórák számának a 

10%-át. Ezt meghaladó hiánypótlás az oktatóval egyeztetve pótfoglalkozáson, vagy a következő elméleti tanfolyam azonos 

modulján való részvétellel lehetséges. A kötelező óraszám 3 óra (1 óra közlekedési ismeretek, 1 óra járművezetés elmélete, és 1 

óra szerkezeti és üzemeltetési ismeretek), amelyhez autósiskolánk díjmentesen tesztelési gyakorlást biztosít (az ügyfélfogadó 

nyitvatartási idejében). A tanórák időtartama 45 perc. Az elméleti képzés helye és időpontjai a tanulószerződésben foglaltak 

szerint. 

Elméleti vizsga 
A vizsgára bocsájtás feltétele, az elméleti képzés sikeres teljesítése, valamint az elméleti tanfolyam, és a vizsgadíj befizetése. A 

hatósági KRESZ vizsga érintőképernyős monitoron, számítógépes tesztprogram segítségével történik. A vizsga maximális 

időtartama 55 perc. A vizsga időtartama alatt egy 55 kérdésből álló tesztsort kell kitölteni, amelyen 75 pont érhető el, de a sikeres 

vizsgához elegendő a 65 pont (legfeljebb 10 hibapont). Sikertelen vizsga (11 hibaponttól) esetén a vizsgadíj megfizetése után  

lehet pótvizsgára időpontot kérni. Az elméleti tanfolyam kezdetétől számított legfeljebb 9 hónapon belül kell az első 

vizsgajelentésnek megtörténnie, és 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tenni, különben további elméleti vizsgák, csak 

egy újabb elméleti tanfolyam elvégzése után tehetőek. Az első sikeres KRESZ vizsgától számított 2 éven belül sikeres forgalmi 

vizsgát kell tenni, hosszabbításra lehetőség nincs. A 2 éves határidő lejárta után sikeres forgalmi vizsga nélkül az addig 

megszerzett vizsgák hatályukat vesztik, és a vezetői engedély megszerzéséhez új tanfolyamra kell beiratkozni. 

A vizsga helyszíne: KAV Hajdú-Bihar Megyei képviselete, 4025 Debrecen, Arany János utca 53. „B” épület vizsgaterem. 

Gyakorlati oktatás 
A kötelező óraszám összesen 2 óra/ min.30km (1 óra járműkezelés, 1 óra városi vezetés), és 1 óra forgalmi vizsga, összesen 3 óra. 

A gyakorlati tanórák időtartama 50 perc. A forgalomban történő vezetés feltétele a sikeres járműkezelési vizsga. A vezetési 

találkozó helyeit az oktatóval történő megbeszélés alapján kell egyeztetni. Autósiskolánk igény esetén lehetőséget biztosít a 

kötelező óraszámokon felüli gyakorláshoz, amelyek díja egyezik a kötelező óraszámoknál meghatározottal. Az oktató jármű 

típusa Honda CG 125, Yamaha YBR 125, Aprilia Scarabeo 125 (automata). 

Gyakorlati vizsgák 
A járműkezelési és a forgalmi vizsga egy vizsga eseményen belül történik. A vizsgára bocsájtás feltételei: 

 sikeres KRESZ vizsga; 

 a tandíjak megfizetése az autósiskola részére; 

 a kötelező óraszámok által előírt gyakorlat teljesítése; 

 a forgalmi vizsgadíj befizetése; 

 tanpálya bérleti díjának megfizetése. 

A gyakorlati vizsgák kiindulási helye a tanpálya, kivéve a napi első vizsgát, amely Közlekedési és Alkalmassági 

Vizsgaközpont Hajdú-Bihar Megyei képviselete által meghatározott helyszín. Sikertelen vizsga esetén ajánlott a gyakorlati 

oktatóval egyeztetni további oktatási órák (pótórák) igényléséről. Pótvizsgára csak a fenti feltételek ismételt teljesülése esetén 

kerülhet sor. Amennyiben ötször tett sikertelen forgalmi vizsgát 2 éven belül, úgy további vizsgákra csak egy pályaalkalmassági 

vizsgálat (PÁV) elvégzése után kerülhet sor. 

Közúti elsősegélynyújtó tanfolyam 

http://www.focusautosiskola.hu/
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A vezetői engedély kiadásának feltétele a sikeres elsősegélynyújtó vizsgát tanúsító okirat bemutatása. Az elsősegélynyújtás 

tanfolyam az autósiskola szervezésében elvégezhető. 

Közúti elsősegélynyújtó vizsga 
A vizsga alóli felmentést kérhet: 

 az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi; 

 az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi; 

 védőnői, dietetikusi, mentőtiszti, gyógytornász, egészségügyi szakoktatói, diplomás ápolói oklevéllel (képesítéssel) 

rendelkezők; 

 a közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon, vagy egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek; 

 1984. január 1.-e után szerzett vezetői engedély. 

A felsorolt végzettségeket igazoló eredeti okiratot, vagy a már meglévő vezetői engedélyt be kell mutatni az autósiskola 

képviselőjének. 

Vezetői engedély kiadása 
A vezetői engedély kiadásához sikeresen teljesítenie kell az összes előírt vizsgát, amelyről a közlekedési hatóság vizsgaigazolást 

állít ki, és a sikeres vizsgát követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság 

részére. A közlekedési hatóság által megküldött igazolással lehet kérelmezni a vezetői engedély kiadását bármelyik illetékes 

okmányirodában. Ehhez be kell mutatnia az elsősegélynyújtó vizsgát igazoló okiratot, vagy a vizsga alóli felmentést igazoló 

dokumentumot, személyazonosító igazolványát vagy útlevelét, és vezetői engedélyét, amennyiben már rendelkezik vele. A 

vezetői engedély kiadásának díja van, amelynek mértéke a hatályos jogszabályok szerint 4 000 Ft, kivéve az első vezetői 

engedélyt. Ez a díj nem változik, amennyiben több vizsgaigazolással több kategóriát szeretne egyszerre bejegyeztetni. Az első 

vezetői engedély kiadása díjmentes. 

Tanuló áthelyezés 
Amennyiben a tanítvány másik autósiskolánál szeretné folytatni a tanulmányait, képzési igazolást kell kérnie, amelyet 3 

példányban kell benyújtania a képzőszervünk részére. Az autóiskola ezen dokumentumon igazolja a már teljesített oktatási 

modulok elvégzett óraszámait. Ezt követen adja ki az igazolást a tanítvány részére, amennyiben már rendezte az addig igénybe 

vett szolgáltatások díjait. Az igazolás kiadásának díja van, amely 10 000 Ft. 

Képzési díjszabás 
Elméleti képzés: 3 óra = 25 000 Ft; 

Gyakorlati oktatás: 7 000 Ft/ óra, azaz 3 óra = 21 000 Ft; további oktatási órák: 7 000 Ft/ óra; 

Közúti elsősegélynyújtó tanfolyam: 7 000 Ft/ fő; 

Tanpálya használat: 3 000 Ft/ forgalmi vizsga. 

A képzési díjak megfizetése a képzőszerv ügyfélfogadó irodájában, vagy Kiss István iskolavezetőnél történhet. Autósiskolánk 

igény szerint részletfizetési lehetőséget tud biztosítani (4-5 részlet). 

Vizsgadíjak 
KRESZ vizsga: 4 600 Ft; 

Forgalmi vizsga: 11 000 Ft; 

Közúti elsősegélynyújtó vizsga: 8 200 Ft (átutalással kell fizetni). 

Megjelenés a vizsgákon 
A vizsgákon való megjelenés10 perccel korábban történjen a megjelölt időpontnál. A vizsgabiztos kérni fogja személyi 

okmányait, amely: 

 érvényes személyi igazolvány vagy útlevél; 

 érvényes vezetői engedély. 

Az autósiskola mutatószámai: 
 2021. 4. negyedév: 
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60,47% 192,07% 30,77% 190 600.- 

 A 179/2011. (IX. 2.) kormányrendelet előírásai alapján 

Tanulók és a képzőszerv jogai, kötelességei 
A felnőttképzési tanulószerződésben foglaltak szerint. 

Felügyeleti szervek 
Innovációs és Technológiai Minisztérium 

1011 Budapest, Fő utca 44-50; Postafiók: 1440 Budapest, Pf. 1; Telefonszám: +36 1 755-1700 

Autósiskolánk az ebben a szerződésben rögzített árakat három hónapig garantálja, ezt követően, indokolt 

esetben az oktatási díjak árának változtatási jogát fenntartja! 

Érvényes: 2022. március 10- től visszavonásig.      Focus Autós- Motoros Iskola 


