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Ha minden vizsgája megvan… 

Gratulálunk! Ha a forgalmi vizsgáján is túl van, az iratanyag átfutása miatt várnia kell még 3 

munkanapot, és bármelyik, Önnek megfelelő okmányirodában elkészíttetheti a járművezetésre 

jogosító „jogosítvány” plasztikkártyáját, autót csak ennek birtokában vezethet majd! Az 

okmányirodába személyit, lakcímkártyát, esetleg meglévő jogosítványt, orvosi alkalmassági 

papírt, eü vizsgát igazoló kártyát vinni kell! Az általános hivatali eljárási határidő (tehát amíg a 

kártya megérkezik) 8 nap. Az első jogosítvány kiállítása illetékmentes, de ha korábban is volt 

már jogosítványa (pl. mopedre, motorra), az új kártya kiváltása 4.000 Ft-ba kerül, amit az 

okmányirodában kapott csekken tud majd befizetni.  

 Tájékoztatás nem magyar állampolgárok részére 

A jogosítványszerzés további különös feltételei:  
 magyarországi lakcímkártya, vagy legalább 6 hónapos tartózkodási engedély, 

 legalább a magyar alapfokú végzettséggel egyenértékű eredeti iskolai bizonyítvány. 

Külföldi bizonyítvány esetében hiteles fordítás és határozat nem kötelező, ha az adott 

okirat tartalmában és formájában szerepel a Közlekedési Vizsgaközpont (KAV) által 

létrehozott mintatárban. A bizonyítványt az első vizsgán a vizsgabiztos ellenőrzi, de 

ha bármi miatt bizonytalan annak elfogadásában, akkor a vizsga sajnos elmaradhat, 

ezért azt javasoljuk, hogy akinek külföldi bizonyítványa van, még a vizsga előtt 

hitelesíttesse azt személyesen a Közlekedési Vizsgaközpont (KAV) Ügyfélszolgálati 

Irodájában (Bp. XI. kerület, Petzvál József u. 39. tel.: +36-1-371-30-30). A 

hitelesítés díjmentes. 

További tudnivalók „B” kategóriás vezetői engedélyről… 

 Nemzetközi kategória. A "B" kategóriába tartozik a (forgalmi engedély bejegyzése alapján) 

legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegû, a vezetõ ülésén kívül legfeljebb 8 

állandó ülőhellyel rendelkezõ gépkocsi, amely lehet személygépkocsi vagy kis tehergépkocsi 

is.  

  Az ilyen gépkocsival, "B" kategóriás, nem kezdõ vezetõi engedély birtokában könnyű (a 
forgalmi engedélybõl megállapíthatóan legfeljebb 750 kg megengedett legnagyobb 

össztömegű) pótkocsit korlátozás nélkül szabad vontatni. Az összekapcsolt jármûvek 

megengedett legnagyobb együttes össztömege így elérheti a 4250 kg-ot.  

 Nehéz (a forg-i engedélybõl megállapíthatóan 750 kg-ot meghaladó megengedett 

legnagyobb össztömegû) pótkocsinak "B" kategóriás, nem kezdõ vezetõi engedéllyel való 

vontatásához két feltételnek kell teljesülnie: 

a nehéz pótkocsi (forg-i engedélybõl megállapítható) megengedett legnagyobb ö.tömege 

nem haladja meg a vonó gépkocsi (forg-i engedélybõl megállapítható) saját tömegét, és az 

összekapcsolt jármûvek megengedett legnagyobb együttes össztömege (vagyis a két 

forgalmi engedélybõl megállapítható megengedett legnagyobb ö.tömegek összege) nem 
haladja meg a 3500 kg-ot.  

 "B" kategóriás vezetői engedéllyel vezethető még /az orvosi érvényesség lejártát 

követően is, de legfeljebb az jogsi kiállítását követő tíz évig/ a mezőgazdasági vontató és 

könnyű pótkocsija, a segédmotoros kerékpár, moped autó, a lassú jármű és pótkocsija, a 

kerti traktor és az állati erővel vont jármű. 

 

Képzést engedélyező hatóság:  Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) Cím: 1082 Budapest, 

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 
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* a választott oktató óradíjától függően. Az oktató kiválasztása sikeres KRESZ-vizsga után az 

iskola ügyviteli rendszerében, az e-Titánban lehetséges. 

Tan- és vizsgadíjak befizetésének módja 

A tan- és vizsgadíjak első részletét minden esetben a beiratkozás alkalmával az iskolában 

kérjük, a további díjakat pedig lehetséges a tanuló saját e-Titán fiókján keresztül is, a 

„PÉNZÜGY” menüpont alatt átutalással vagy bankkártyával fizetni. A központi irodában 

bankkártyát is elfogadunk. Kérem, hogy a forgalmi vizsga/pótvizsga díját az oktatónál 

fizessék be! 

Részletek Esedékesség Fizetendő díjak 

1.részlet beiratkozáskor 49.590 Ft 

3.részlet 1. gyakorlati óra megkezdése előtt 10 vezetési óra díja 

4.részlet 11. gyakorlati óra megkezdése előtt 10 vezetési óra díja 

5.részlet 21. gyakorlati óra megkezdése előtt 10 vezetési óra díja 

6.részlet forgalmi vizsga díja (oktatónál) 11.000 Ft 

„B” kategória Képzési díj 

Elméleti óraszám 1ó=45p 

Elméleti tantermi tanfolyam díja 

 

28 ó 

44.990 Ft! 

+AJÁNDÉK KRESZ-vizsga felkészítővel! 

(tesztek 90nap/12óra hozzáféréssel) 

Gyakorlati min. óraszám 1ó=50p 

 

Óradíj (pótóra is) 

Gyakorlati tanfolyam díja 

29+1 ó  
(de min. 580 km!) 

 

 7.000 Ft/órától * 

210.000 Ft-tól 

Tanfolyam díjak összesen: 244.990 Ft-tól 

Vizsgadíjak       

KRESZ vizsgadíj (számítógépes teszt) 

Forgalmi vizsgadíj 

4.600 Ft 

11.000 Ft 

Vizsgadíjak összesen: 15.600 Ft 

TAN- ÉS VIZSGADÍJAK ÖSSZ.: 270.590 Ft-tól 

„SOSjogsi” Autósiskola  

Képzést folyt. szerv.: SOSjogsi Kft. Cg. 01-09-335760 

Felnőttképzési reg. szám: B/2020/000496  
székhely: 1147 Bp., Hejő u. 22. Tel.: +36-70/340-4040               

Iskolavezető: Hartman Ádám Tel.: +36-70/337-0764 

   www.sosjogsi.hu        e-mail: info@sosjogsi.hu 

Ügyfélfogadás rendje:  

1074 Bp., Hársfa u. 21. – Bankkártya elfogadó hely! 

hétfő-péntek 08:00–18:00  szombaton: 09:00-12:00 
1149 Bp., Nagy Lajos kir. útja 169. - kedd, csüt. 16:00-18:00 

    Bankszámla: SOSjogsi Kft. 10409015-50526889-85511003 
 

 

 
 
 

 

 

http://www.sosjogsi.hu/
mailto:info@sosjogsi.hu
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Az elméleti oktatásról 

Elméleti tanfolyamot igény szerint több helyszínen/több időpontban is indítunk. 

Tanfolyamindulásokról és helyszínekről a honlapunk részletes tájékoztatást nyújt. A tanuló az 

elméleti órák max. 10%-áról hiányozhat, nagyobb arányú hiányzás esetén az elmulasztott 

óraszámot pótfoglalkozás keretében pótolnia kell! Pótfoglalkozás időpontját az Iskola jelöli ki. A 

tanuló felkészültségét az elméleti órákon az oktató ellenőrző kérdésekkel teszteli. 

! 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!  

Amennyiben a tanuló másik iskolánál szeretné folytatni tanulmányait az Iskola kötelezettséget 

vállal arra, hogy a képzési igazolást 3 munkanapon belül rendelkezésére bocsájtja. 

  KRESZ-vizsgára való jelentkezés feltételei 

 az elméleti vizsga idejéig betöltött 16 és 3/4 év (elméleti tanfolyamra már 16,5 évesen 
lehet jönni) 

 aláírt jelentkezési lap 

  I. fokú, 1. csoportú orvosi alkalmassági vélemény a háziorvostól (ára 7.200 Ft), ha 
nincs előzőleg már meglévőjjogosítványa 

  nyilatkozat alapfokú végzettség meglétéről (FIGYELEM! A legalább alapfokú 
végzettséget igazoló (befejezett 8 általános) eredeti bizonyítványt az első vizsga 

alkalmával magával kell vinni és a vizsgabiztosnak be kell mutatni!) 

 ha van már más jogosítványa, akkor arról másolat 

 beiratkozáskor első részletként befizetett 39.590 Ft 

KRESZ-vizsgára való felkészülés 

A KRESZ vizsga: számítógépes vizsgaprogram, 55 kérdésből áll. Minden kérdésre 1 perc 

válaszidő áll rendelkezésre. Az 55-ből 10 kérdés 3 pontot ér, így a tanuló összesen 75 pontot 

tud elérni a vizsgán, melyből legalább 65-öt el kell érni a sikeres vizsgához. 

Az elméleti órák anyagából készített jegyzeten kívül tankönyv, valamint hatósági vizsgára 

felkészítő online tesztanyag segítheti a tanuló otthoni felkészülését. Tantermi elméleti 

tanfolyamot választó tanulóink számára a felkészítő anyagot 90nap/12órás 

hozzáférésre ajándékba adjuk! 

Hatósági vizsgára felkészítő online tesztanyag: 
Használatához internet szükséges! Az autósiskola beiratkozás után automatikusan regisztrálja a tanulót az e-

titan.hu weboldalon, ahol a tanulói regisztráció után a tesztanyag majd elérhető lesz. A regisztráció sikeréről, 

illetve a belépési kódról a rendszer a tanuló email-címére küld tájékoztatást. A regisztrációtól számított 3 
hónapon belül be kell lépni a tesztanyagba (ha egyáltalán nem lép be, 3 hónap elteltével automatikusan lejár a 

hozzáférési idő)! Az első belépéstől számolódik a 90 napos hozzáférési idő, mely idő alatt a tanuló maximum 12 

órát lehet benne az anyagban. Figyelem! Mivel a rendelkezésre álló időkeret elég szűkös, ezért csak 

akkor tanácsos elkezdenie a programban a tesztelést, ha van már leegyeztetett KRESZ-
vizsgaidőpontja! 

Amennyiben lejárt a hozzáférése, és hosszabbítani szeretne, azt személyesen, a hosszabbítási díj 

befizetésével egyidejűleg bármelyik ügyfélfogadói irodánkban kérheti.  Ára 4.000 Ft (további 30nap/10óra). 

    /Számítástechnikai probléma esetén segítségnyújtás: +36 1 577 0222 E-educatio Kft./ 

 
Ajánlott könyvek: 

Tankönyv: Transport Media, KRESZ Tankönyv Autóvezetőknek, motorosoknak 2.490 Ft  

A gyakorlati oktatásról 

Gyakorlatot csak sikeres KRESZ-vizsga birtokában lehet elkezdeni! A KRESZ-vizsga 2 évig 

érvényes, ezen a 2 éven belül kell sikeres forgalmi vizsgát tennie, ellenkező esetben 

az egész tanfolyamot és a vizsgákat elölről kell kezdeni! 

Gyakorlati oktatót a sikeres KRESZ-vizsgát követően az e-Titán rendszeren belül az 

„OKTATÓVÁLASZTÁS” menüpont alatt lehet választani. A várakozási idő az oktatók 

kapacitástól függően igen változó lehet, ezért kérem, hogy a kiválasztás előtt 

mindenképpen érdeklődjön, egyeztessen az oktató által megadott elérhetőségeken!  

Az oktatás ütemezése az aktuális oktatói kapacitástól függ (pl. nyári leterheltség)! 

 

 

Gyakorlati vezetés és forgalmi vizsga helyszíneként választható: 

 XIV. Bp., Írottkő park 1. (M3 bevezető)  XIX. Bp., Hofherr Albert u. 109. 

 Budaörsi úti virágpiac   Duna- Plaza külső parkoló 

 IV. Bp., Újpest Autóklub               XIV. Bp., Mogyoródi út 32. 

Ajánlott kiegészítő oktatóanyagok a forgalmi vizsgához (e-Titánban megvásárolható): 

B kat. forgalmi vizsgára felkészítő általános oktatóanyag - 180nap/12óra:  8.000 Ft                     

                                                                             pótóra -  30nap/10óra:  6.000 Ft 

B kat. kiegészítő oktatóanyag: Budapesti vizsgaútvonalak - 90nap/30óra:  3.000 Ft 

                                                                              pótóra - 30nap/10óra:  1.700 Ft 

Gyakorlati pótórák díja, igénylésük módja 

Figyelem! A kötelező óraszámon kívül a jogszabályi előírások alapján minden 

tanulónak teljesítenie kell egy meghatározott menettávolságot. A „B” kategória 
esetében ez 580 km! Amennyiben tanuló a minimum óraszámmal még nem érte el az 

előírt menettávolságot, úgy a kívánt km megszerzéséig kötelezően pótórát kell 

vennie!  

Gyakorlati foglalkozáson a Tanuló felkészültségi szintjét az oktatónak kell felmérnie. Ha az 

oktató objektív megítélése szerint a Tanuló a kötelező óraszám, valamint az előírt kötelező 

menettáv teljesítése után sincs még vizsgaérett állapotban, az oktató javaslatára közös 

megegyezés alapján a Tanuló pótórákat tud venni. Ez esetben a pótóra természetesen nem 

kötelező. 

A gyakorlati pótóra díja a kategória alapórájának díjával megegyező, a gyakorlaton kell 

megigényelni az oktatónál és akár alkalmanként is lehet fizetni. 

Vizsgákról, vizsgadíjakról 

A tanuló vizsgákra való bejelentését az autósiskola intézi, ennek megfelelően az alapvizsgák 

díjait a tandíjjal együtt az autósiskolához kell befizetni. Vizsgadíjat az Autósiskola 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. Vizsgaidőpontot a hatósági leterheltségtől függően tudunk biztosítani! 

Figyelem! A tanulónak minden vizsgára magával kell vinnie érvényes 

személyazonosító igazolványát, lakcímkártyáját, és ha van, érvényes jogosítványát, 

valamint az első vizsgájára egy legalább alapfokú végzettséget igazoló bizonyítványt 

is eredetiben! (Amennyiben a tanulónak idő közben lejár a meglévő jogosítványa, akkor a 

lejárt jogsival és mellette egy friss orvosi alkalmassági papírral tud vizsgázni, feltéve, ha az 

orvosi alkalmassági 1 példányát a vizsgára való jelentkezéskor az iskolának időben leadta.)  

! Elméleti és gyakorlati vizsgát minden esetben csak az előírt kötelező óraszámok, ill. 

menettávolságok meghallgatása/elvégzése után lehet tenni! 

A közúti járművezetői elsősegély oktatásról 

Csak abban az esetben kell, ha még nincs egyéb jogosítványa, vagy ha a meglévő jogosítványt 1984 előtt 

szerezte meg! 

! A közúti járművezetői elsősegély vizsga sem az oktatásnak, sem a vizsgáknak nem 

feltétele, de a jogosítvány kiváltásának igen! Amíg nincs meg a sikeres elsősegély 
vizsga, addig a jogsi kiváltása az okmányirodában nem kezdeményezhető!  

A közúti járművezetői elsősegély oktatás nem képezi az elméleti oktatás részét, hanem 

fakultatív módon választható. A tanfolyam díja 10.000 Ft (1 alkalmas). Az oktatás 

helyszíneiről és időpontjairól az iskola telefonszámán kaphat tájékoztatást.  

Vizsga díja 12.100 Ft. 

Vizsgázni a Magyar Vöröskeresztnél hétköznapokon, az alábbi Bp.-i vizsgahelyszíneken lehet:  

1130 Bp., Váci út 67., vagy 1117 Bp., Erőmű u. 6. 

Jelentkezés telefonon: +36/1-373-0730 vagy +36/1-373-0444 

Jelentkezés személyesen: 1095 Budapest, Bokréta u. 2. 

A jelentkezésben az oktatáson segítenek majd. (Részletek: https://voroskereszt.hu/elsosegely/vizsgak/) 

https://voroskereszt.hu/elsosegely/vizsgak/)

