TÁJÉKOZTATÓ
a Lex-Den Kft. által üzemeltetett Összkerék Autósiskola tanulói részére
1. A képző szerv megnevezése, címe, e-mail címe és telefonszáma, honlapjának címe
(URL):
Név: Lex-Den Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid név: Lex-Den Kft.
Fantázia név: Összkerék Autósiskola
Székhely: 4026 Debrecen, Jókai utca 1/A. 5.
Ügyfélfogadás helye: 4026 Debrecen Bethlen u 10-12/b fszt 3. Email
címe: info@osszkerek.hu
Telefonszám: +36 20 521 4479
honlap: www.osszkerek.hu
2. a cég formája:
korlátolt felelőségű társaság
3. a cégbírósági bejegyzés száma:
Cg.: 09-09-011760
4. az iskolavezető neve, e-mail címe és telefonszáma:
Dr. Kozma Dénes; info@osszkerek.hu; +36 20 521 4479
5. az ügyfélfogadás címe:
4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12/b fszt 3
ügyfélfogadás telefonszáma:
+36 20 521 4479
ügyfélfogadás időpontjai:
hétfő 14.00 – 16.30
kedd 14.00 – 17.00
szerda 14.00 – 17.00
csütörtök 14.00 – 17.00
6. a telephely(ek) címe, telefonszáma:
4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12/b fszt 3
+36 20 521 4479
7. a tanfolyamra vagy szaktanfolyamra való felvétel módja:
online a www.osszkerek.hu/#apply oldalon
A tanuló az Autósiskola képzéseire kizárólag személyesen, a Tájékoztató és az Autósiskola
adatvédelmi tájékoztatójának megismerését követően, jelentkezési űrlap kitöltésével tud.
8. az előírt egészségi és PÁV alkalmassági vizsgálatok kategóriánként:
az autósiskolánál elérhető A és B kategóriás képzéshez egyes fokozatú egészségi alkalmassági
az elvárás
9. a tanfolyamra történő felvétel feltételei:

B kategóriánál: betöltött 16 és fél éves kor, a tanfolyamdíj első részletének befizetése,
megfelelően kitöltött jelentkezési lap.
A kategóriánál: betöltött 23 és fél éves kor, a tanfolyamdíj első részletének befizetése,
megfelelően kitöltött jelentkezési lap.
Az elméleti vizsgára bocsátás feltételei B kategóriánál: betöltött 16 és háromnegyed éves
életkor, az elméleti tanfolyam elvégzése, az elméleti tanfolyam megkezdése óta eltelt idő
kevesebb, mint 9 hónap, elméleti vizsgadíj befizetése, megfelelően kitöltött és aláírt
jelentkezési lap, írni, olvasni tudás, nyilatkozat az alapfokú iskolai végzettségről és érvényes
orvosi alkalmassági igazolás.
Az elméleti vizsgára bocsátás feltételei A kategóriánál: betöltött 23 és háromnegyed éves
életkor, az elméleti tanfolyam elvégzése, az elméleti tanfolyam megkezdése óta eltelt idő
kevesebb, mint 9 hónap, elméleti vizsgadíj befizetése, megfelelően kitöltött és aláírt
jelentkezési lap, írni, olvasni tudás, nyilatkozat az alapfokú iskolai végzettségről és érvényes
orvosi alkalmassági igazolás, vagy érvényes egyéb kategóriájú jogosítvány.
A tanfolyam megkezdésétől számított 9 hónapon belül elméleti vizsgára kell mennie a
tanulónak, ami sikertelenség esetén újra próbálhat, de 12 hónapon belül sikeres elméleti
vizsgát kell tenni. Ezeken a határidőkön túl a tanuló elméleti vizsgára kizárólag a tanfolyam
megismétlését követően letett sikeres elméleti vizsga után jelenthető. A sikeres közlekedési
alapismeretek vizsga 2 évig érvényes. Amennyiben a vizsgázó ez idő alatt a vizsgákat
sikeresen nem fejezi be, minden sikeres vizsgája érvényét veszti.
Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei: betöltött 17 éves életkor B kategóriánál, 24 éves
életkor A kategóriánál, a kötelező óraszám (29 óra) levezetése és az előírt menettávolság (580
km) teljesítése, megfelelően kitöltött és aláírt jelentkezési lap, gyakorlati vizsgadíj befizetése.
A vizsgaigazolás kiadásának a feltételei: sikeres elméleti vizsga igazolása, sikeres gyakorlati
vizsga igazolása, sikeres elsősegély nyújtási vizsga igazolása a Magyar Vöröskereszt által
kiállított elsősegély nyújtási ismeretek tantárgyból, alapfokú iskolai végzettség igazolása.
Az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésére vonatkozó rendelkezések: Igény esetén a
képzőszerv az elsősegély nyújtási ismeretek tanfolyamot megszervezi. Ennek elvégzése alóli
mentesség a 31/1992.(XII.19.) NM rendelet alapján kérhető a megfelelő egészségügyi
végzettség igazolásával.
Az alapfokú iskolai végzettség igazolásának módja: a személyazonosító okmányokba
bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel, az iskolai végzettség igazolására szóló
okmány eredeti, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával. Külföldi
bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával,
kivéve, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a
közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban, a külföldi
bizonyítványok és oklevelek esetén olyan hatáskörrel rendelkező magyar hatóság által hozott
elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással,
tájékoztatással vagy 3 hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által
kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy
oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol vagy annak meglétét előfeltételezi.
A vizsgaközpont a sikeres vizsgáról kiállított vizsgaigazolást, az illetékes közlekedési
igazgatási hatóság részére küldi meg.

A tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások (pl. elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésének igazolása) birtokában kezdeményezheti az illetékes
közlekedési igazgatási hatóságnál a vezetői engedély kiállítását.
10. a tanuló által igényelt tanfolyam vagy szaktanfolyam tantárgyai:
Elméleti tantárgyak és óraszámok B kategória: Közlekedési alapismeretek: 18 óra,
Járművezetés elmélete: 6 óra, Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 4 óra
Az elméleti tanórák időtartama 45 perc/tanóra.
E-learning esetén az elméleti oktatás az E-TITAN tananyaga alapján történik.
Elméleti tantárgyak és óraszámok A kategória:
„A1”, “A2” és “A” kategória elméleti tantárgyak és kötelező óraszámok:
Közlekedési ismeretek: 16 óra
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 6 óra
Járművezetés elmélete: 6 óra
“A” meglévő A1-gyel 2 éven belül kategória elméleti tantárgyak és kötelező óraszámok:
Elméleti oktatás nincs.
“A” meglévő “A1”-gyel 2 éven felül:
Közlekedési ismeretek: 1 óra
Járművezetés elmélete: 1 óra
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 1 óra
“A1”-es alkategória meglévő “B” jogosítvánnyal:
Közlekedési ismeretek: 1 óra
Járművezetés elmélete: 1 óra
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 1 óra
Gyakorlati foglalkozások, óraszámok, menettávolság B kategóriánál:
− Kötelező menettávolság: 580 km
− Az előírt kötelező óraszám: 29 óra + 1 vizsgaóra, amely a következőkből áll:

Alapoktatás: 9 óra

Főoktatás (forgalom): 20 óra – az alábbiak szerint: városi: 14 óra, országúti: 4 óra,
éjszakai: 2 óra, vizsga: 1 óra
A gyakorlati oktatás a sikeres elméleti vizsgát követően kezdhető meg. A gyakorlati órák
időpontját a szakoktatóval lehet egyeztetni.
A gyakorlati órák időtartama 50 perc. Az alapoktatásban egy nap max. 2 óra vezetés
lehetséges, főoktatásban egy nap max. 2×2 óra, közte min. 2 óra szünettel.
Az 580 km elérése és a kötelező 30 óra gyakorlati oktatás teljesítését követően, valamint
sikertelen forgalmi vizsga esetén a gyakorlati oktató tehet javaslatot további szükséges
gyakorlati órákra.
A forgalmi vizsga időtartama 60 perc, ebből 50 perc folyamatos vezetés. A megadott
időtartam magában foglalja a vizsgabiztosoknak a vizsga menetéről, valamint a vizsga
értékeléséről szóló tájékoztatását.
Az ötödik sikertelen forgalmi vizsga után PÁV vizsgálat kötelező.
Gyakorlati oktatást Motoros kategóriában a Gőzerő Autósiskolával kötött együttműködés
alapján a Gőzerő Autósiskola oktatói végzik az általuk közzétett Tájékoztató szerinti rendben.

Mind az elméleti, mind a gyakorlati oktatást közvetített szolgáltatás keretében együttműködő
alvállalkozókkal teljesíti az Autósiskola.
11. gyakorlati oktatáshoz választható járművek:
- MCD 326 frsz BMW
- LNA-186
- KIU-537
- LGF-188
- PSW-819
- RYH-916
-PEA-660
-Nib-854
A tanuló által biztosított járművel képzést nem vállalunk.
12. A tanuló akadályoztatása esetén az alábbiak szerint mondhatja le a megbeszélt
gyakorlati
oktatást
tanórát:
48 órán belül lemondhatja következmény nélkül. Minden más esetben meg nem jelent
bejegyzést írhat az oktató az adott elmaradt oktatási tanóra rovatba
13. a tandíj összege (elméleti, gyakorlati bontásban):
Elméleti tantermi képzés 40.000,-Ft; e-learning képzés 40.000,-Ft, gyakorlati órák díja 7.000,Ft
a tandíj befizetésének módja: utalás, kp
14. Az Autósiskola a mentesítés feltételeit a GKM Rendelet szerint határozza meg az
alábbiak szerint.
14.1.Tantárgyak hallgatása alóli mentesítés
A tantárgyak hallgatása alóli mentesítésről minden esetben az Autósiskola iskolavezetője
dönt.
− Az Autósiskola iskolavezetője a képzés megkezdése előtt mentesíti az egyes tantárgyak
foglalkozásain való részvétel alól azt a tanulót, aki a tantárgynak megfelelő szakirányú
képesítéssel rendelkezik.
Az egyes elméleti tantárgyak hallgatása, valamint az elsősegély-nyújtási ismeretek
megszerzése alóli mentesítések alapjául szolgáló képesítések, végzettségek körét a
közlekedési hatóság határozza meg. Az ilyen képesítések listája megtalálható a GKM
Rendelet 3. sz. melléklet 4. pontjában.
14.2. Vizsgakötelezettség alóli mentesítés
A vizsgakötelezettség alóli mentesítés kezdeményezése, a felmentés alapjául szolgáló – az
iskolavezető által hitelesített – okirat fénymásolatának a jelentkezési laphoz való csatolásával
történik. A vizsgakötelezettség alóli mentesítést a kérelemre a közlekedési hatóság
engedélyezi.
15. A tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja, a
tanuló áthelyezés következményei:
A tanuló kérésére az iskolavezető köteles kiállítani a teljesített oktatásról szóló, ún. „Képzési
igazolás”-t 3 példányban, és annak 2 példányát átadni a tanulónak 3 munkanapon belül. A
befizetett, de le nem vezetett órák díját az Autósiskola az igazolás kiadásával egyidejűleg
készpénzben visszafizeti.
16. oktatási helyszínek címe:
4026 Debrecen, Bethlen u 10-12/b fszt 3

17. a pótórák igénylésének módja, díja:
A kötelező 580 km futásteljesítmény fölött a gyakorlati oktató tehet javaslatot a további
gyakorlati órák mennyiségére. A pótórák díja 7.000,- Ft/óra
18. az engedélyező hatóság megnevezése, címe és telefonszáma, felügyeletet ellátó
szervezetek megnevezése és elérhetőségei:
Debreceni Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, 4025 Debrecen,
Széchenyi u. 46., Tel: 06 52 533 924
Felügyeleti szerv:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Közút Gépjármű-közlekedési Hivatal
Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály
címe: 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45.
telefonszáma: +36-1/814-1800
e-mailcíme: kepzesvizsga@nfm.gov.hu
19. a vizsgázó jogai és kötelezettségei:
− Az Autósiskola a vizsga helyéről és időpontjáról értesíti a vizsgáztatót.
− A vizsgázónak a vizsga helyszínén a számára kiírt időpontban a járművezetésnek megfelelő
öltözetben meg kell jelenni.
− A vizsgázónak személyazonosságát érvényes személyi igazolvánnyal, lakcímkártyával vagy
a személyazonosításra szolgáló egyéb érvényes okmánnyal (útlevéllel) igazolnia kell.
− A hivatalos vizsgaeredmény a vizsgajegyzőkönyvön szerepel, amelynek tudomásulvételét a
vizsgázó aláírásával igazolja.
− A vizsgán meg nem jelenés, illetve késés vagy sikertelen vizsga esetén újabb vizsga csak a
vizsgadíj ismételt befizetése esetén tehető, kivéve, ha a vizsgázó távolmaradását legkésőbb a
vizsga napját megelőző 6. napon a Felügyelőségnek személyesen vagy írásban bejelenti, vagy
orvosi igazolással indokolja a betegség megszűnését követő 8 napon belül a Felügyelőség
felé.
− A vizsgázó a személyi adataiban történt változást 8 napon belül köteles bejelenteni.
− Amennyiben az orvos vizsgálata során korlátozást ír elő (szemüveg vagy kontaktlencse), a
tanuló köteles mind a gyakorlati vezetés, mind a vizsgák során tartalék szemüveget vagy
kontaktlencsét magával hordani. Amennyiben a szemüveg vagy kontaktlencse hiánya miatt a
vizsga
nem
tartható
meg,
az
anyagi
felelősség
a
vizsgázót
terheli.
− Amennyiben a vizsgázó már rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel vagy
vizsgaigazolással, a vizsgák alkalmával azt köteles a vizsgabiztosnak bemutatni.
20. a vizsgadíjak és azok megfizetésének módja:
A vizsgadíjak hatósági díjszabás szerint alakulnak, az alábbiak szerint:
− Elméleti vizsga díja: 4.600,- Ft;
− Forgalmi vizsga díja: 11.000,- Ft;
− Elsősegély-nyújtási vizsga díja: 8.200,- Ft.
Vizsgadíjak megfizetésének módja és határideje
A vizsgadíjak befizetése a vizsgára jelentés előtt történik készpénzben.

21. A vezetői engedély vagy a szakképesítés kiadásával kapcsolatos, jogszabályban
meghatározott fontosabb előírások.
A sikeres vizsgákat követően (elmélet, forgalom) a vizsgázónak be kell mennie az
okmányirodába.
Az okmányiroda készíti el a járművezetésre jogosító okmányt. Ekkor az alábbi
dokumentumokat kell bemutatni: személyi igazolvány; közúti elsősegélynyújtás tanfolyam
sikeres elvégzését igazoló kártya; lakcímkártya; orvosi alkalmassági igazolás.
Nem magyar állampolgár esetén szükséges 6 hónapos tartózkodási engedély, vagy állandó
bejelentett lakcím.
A „B” kategóriára érvényesített vezetői engedély a járművezető 18. életévének betöltéséig
csak belföldön történő járművezetésre jogosít.
A vezetési jogosultság első alkalommal történő megszerzésének napjától számított 2 évig a
vezetői engedély kezdő vezetői engedélynek minősül.
22. Egyéb rendelkezések
A Tájékoztató egy példányát az Autósiskola a tanfolyamra történő jelentkezéssel egyidejűleg
a jelentkezőnek átadja, és a tanfolyamra jelentkezők kellő tájékoztatása érdekében az
ügyfélfogadásra szolgáló helyiségben jól látható helyen ki is függeszti, valamint a Honlapon
közzéteszi és folyamatosan aktualizálja.

