
 

TÁJÉKOZTATÓ 

„B” KATEGÓRIÁS KÉPZÉSHEZ 
A képző szerv neve: SIKK 2004. Bt. Autós Iskola 1213 Budapest Juharos u. 19.  

Telefonszám: 06-20 -9910-940, email cím: info@sikk2004.hu Honlap: http://sikk2004.hu/index.php/main/ 

A cég formája: betéti társaság  Cégjegyzék száma: 13-06-051884 Adószáma:21953109-2-43 

Iskolavezető: Ott Árpádné elérése az iskola email címén és telefonszámán. (névjegyzékszám: 11068/ 13507) 

Ügyfélfogadó címe: 1213 Budapest Juharos u 19.  

Ügyfélfogadás időpontja munkanapokon:  hétfő: 17.00-20.00 és péntek 15.00-20.00 óráig 

AZ ALÁBBIAKBAN TÁJÉKOZTATOM ÖNT ISKOLÁNK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIRŐL, 

VALAMINT A JOGOSÍTVÁNY MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES TUDNIVALÓKRÓL 

Kérem hogy az alábbiakat, tanulmányozza át és tekintse meg az 1. sz Mellékletet, amely tartalmazza:  

Oktatóink és járműveink aktuális felsorolását. 

TANFOLYAMRA CSAK AZ A SZEMÉLY VEHETŐ FEL, AKI A JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELEL: 

 betöltött 17 életév (vagy legfeljebb fél évvel fiatalabb az elméleti képzés megkezdésének időpontjában) 

 Szülő gondviselő engedélye a tanulmányok megkezdéséhez, amennyiben 18 évesnél fiatalabb 

 járművezetéstől való eltiltás, után képzési kötelezettség hatálya alatt ne álljon. 

 Tanulmányi szerződés megkötése iskolánkkal,  

 kitöltött, saját kezűleg aláírt jelentkezési lap,  

AZ ELMÉLETI TANFOLYAM kötelező teljesítésének lehetőségei: 
iskolánk távoktatás és tantermi képzés választásának lehetőségét biztosítja tanulóink részére. 

Mindkét estben a jogszabályi kötelezettségnek megfelelően kötelező az oktatáson való részvétel. 

1/. Távoktatás  
esetén:a megrendelt programot 60 órás időkeretben 90 napig biztosítjuk tanulóink részére. A kötelező tananyag 

elvégzésére minimálisan 5 órát kell fordítani.  

Amennyiben a tananyag megismerése 100%-ban teljesült, a rendszer által kibocsátott képzésigazolás birtokában van 

lehetőség vizsgára jelentkezni. Az igazolás Iskolánkhoz is megérkezik, de ennek igénylése a tanulók feladata az E-

Titán rendszerben. 

Amennyiben a 60 órás időkeret elfogy vagy a 90 nap letelik, díj ellenében lehetséges a programhoz való hozzáférés 

meghosszabbítása. Hosszabbításra, igény esetén, többször is lehetőség van. 

2./ Tantermi képzés  esetén a tanfolyamon való részvétel helye: 1211 Budapest Kiss János altábornagy u 55 vagy  

2300 Ráckeve Kossuth Lajos u 82.(Ady Gimnázium) 

Óraszámai:  

 Közlekedési ismeretek    12 óra 

 Járművezetés elmélete     12óra 

 Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek     4 óra 

28 óra 

Az elméleti órák 45 percesek. Két tanóra után 10 perc szünetet kell tartani.  

Mindkét képzési formában a fenti tantárgyakon kívül a jelentkezőknek Közúti Elsősegély tantárgyból is vizsgázniuk 

kell, mely vizsga a vezetői engedély kiállításának feltétele. Közúti Elsősegély tanfolyamot a Magyar Vöröskereszt tart. 

(címe: 2311 Szigetszentmiklós, Gyári út 7.) A tanulói igények esetén az iskola megszervezi a Közúti Elsősegély 

tanfolyamot az elméleti oktatás helyén. 

A tanuló hozzájárul, hogy adatait az iskola nyilvántartsa és kezelje a személyes adatok védelméről szóló 

jogszabály mindenkori előírásainak figyelembe vételével. Az elméleti tanfolyamon való részvételt jogszabály írja elő. 

Hiányzás pótlása ezért kötelező.  

Bármely képzési formában a tanfolyam kezdetétől számítva 9 hónapon belül részt kell venni egy elméleti 

vizsgán. Amennyiben ez a vizsga sikertelen a sikeres vizsga határideje a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónap. 

VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI: 

 Elméleti vizsgához a kötelezően előírt 28 órán való részvétel, vagy az E-Titán rendszer által kiadott igazolás 

megléte.  

 A tantermi képzésben résztvevőknek az esetleges hiányzásokat pótolni kell, pótóra keretében, amelynek díja: 

1000, Ft/óra.   

 Az elméleti vizsga helyszíne: Szigetszentmiklós, Csepeli út hrsz.180/6 

 8 általános iskolai végzettség hitelt érdemlő igazolása az elméleti vizsga alkalmával. 

 Az első elméleti vizsgára csak az iskolán  keresztül lehet jelentkezni, a vizsga időpontját a Hatóság határozza 

meg.  

 Aki már rendelkezik bármely kategóriára érvényes vezetői engedéllyel, azt a vizsgán köteles bemutatni. 

Ennek hiányában nem vehet részt a vizsgán. 

 A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes, ezen belül kell a gyakorlati vizsgákat sikeresen 

teljesíteni. Amennyiben ez nem teljesül az elméleti tanfolyam kezdetétől kell megismételni a képzést. 
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 Vizsgaidőpont lemondása legalább 5 nappal a kitűzött időpont előtt lehetséges. Megbetegedés esetén a vizsga 

időpontját követően 5 napon belül lehet benyújtani az erre vonatkozó igazolást. Aki nem jelenik meg a 

vizsgán és távollétét nem igazolja, újabb vizsgadíj megfizetése ellenében jelentkezhet vizsgára. 

 A gyakorlati oktatás megkezdése előtt a tanulók kötelesek nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy a járművekben 

okozott kárt meg kell téríteniük, valamint képzésük csak az előre egyeztetett időpontokban, vezetésre képes 

állapotban történhet. Amennyiben előzetes lemondás nélkül  távol marad, vagy vezetésre képtelen állapotban 

jelenik meg az oktatáson az órák számlázásra kerülnek, de a képzési óraszámba nem számítanak bele. 

 Forgalmi vizsgára  legalább 29 forgalomban eltöltött vezetési óra szükséges. A vizsgára vezetésre képes 

állapotban kell megjelenni, és erről a minősítő lapon nyilatkozni kell. Az 5. sikertelen forgalmi vizsga után a 

tanulónak Pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt vennie.  

 Minden gyakorlati vizsgára vonatkozó előírás: személyazonosság igazolása és kulturált öltözet szükséges.  

GYAKORLATI VEZETÉS (Oktatóink és jáműveink aktuális felsorolása az 1. sz Mellékletben!) 

  MINIMÁLIS ÓRASZÁMOK A képzés során megtett összes távolság legalább 580 km, amely a vizsgára 

bocsátás feltétele 

 Alapoktatás  9 óra 

 főoktatás   20 óra (ebben  országúti vezetés 4, városi vezetés 14 óra, éjszakai vezetés 2 óra) 

TANDÍJ: 

 Elméleti képzés    28 óra  35 000,- 

 Gyakorlati képzés   29 óra  5 000,- (1 óra) 

 Pótóra (a kötelező óraszám felett):   5 000,- (1 óra) 

Rutinpálya:              1211 Budapest Corvin u 1. 

Vizsgapálya:  Szigetszentmiklós 180/6 Hrsz  (KAV Személyi Vizsgabázis) 

Vizsgaidő: forgalmi vizsga: 60 perc 

VIZSGADÍJAK: (A befizetés készpénzben történik) 

 Elméleti vizsgadíj:    4 600,- Ft 

 Forgalmi vizsgadíj:    11000,- Ft 

Összesen:  15600,- Ft 
Ha a tanuló másik képző szervnél kívánja folytatni tanulmányait az iskola legkésőbb 3 munkanapon belül kiadja részére a képzési 

igazolást. Az Igazolás csak személyesen, aláírás ellenében vehető át ügyfélfogadási időben, vagy előre egyeztetett időpontban 

Irodánkban. 

E-Titán számítógépes távoktatás,vagy tantermi képzés helye: 

1211 Budapest Kiss János altábornagy u 55 vagy 2300 Ráckeve Kossuth Lajos u 82.(Ady Gimnázium) 

A forgalmi vezetés az oktatóval előre egyeztetett helyről és időpontban  indul és fejeződik be. 

A VEZETŐI ENGEDÉLY KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI: 
A sikeres forgalmi vizsgát követő 3. munkanap után a Hatóság, zárt informatikai rendszerében rögzíti a vizsga sikerességét. A 

jogosítvány kiállítása érdekében a tanulónak fel kell keresnie az Okmányirodát, vagy bármelyik Kormányablakot. Igazolnia kell 

személyazonosságát, valamint be kell mutatni a közúti elsősegély nyújtási tanfolyam sikeres elvégzéséről szóló igazolást. és az 

orvosi alkalmassági igazolást.  

Ezek bemutatása után intézkednek a vezetői engedély kiállításáról. 

A képzés során felmerülő kérdéseket, problémákat, esetleges összeférhetetlenséget annak rendezése érdekében kérjük az 

iskolavezetőnek jelezni szíveskedjenek személyesen vagy telefonon: (06-20/9-910-940).  

Várjuk szíves észrevételeiket, hogy oktatási tevékenységünket tanulóink elvárásai szerint, minél jobb minőségben végezhessük. 

Tevékenységünket és a hatósági vizsgáztatás rendjét az alábbi jogszabály határozza meg: 

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 

(a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól) 

Engedélyező hatóság: Információs és Technológiai Minisztérium 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45. T: +36-1-8141819  

Felügyeleti szerv: KAVK. Felügyeleti és Módszertani Igazgatóság 

 1119 Budapest, Petzvál József u. 39. T: +36-1-3713030 

KÖSZÖNJÜK, HOGY A SIKK AUTÓS-MOTOROS ISKOLÁT VÁLASZTOTTA 

EREDMÉNYES FELKÉSZÜLÉST KÍVÁNUNK!! 

Budapest, 2020.02.15.     

 

 

 

 

Ott Árpádné  

iskolavezető 



 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

„AM” KATEGÓRIÁS KÉPZÉSHEZ 
A képző szerv neve: SIKK 2004. Bt. Autós Iskola 1213 Budapest Juharos u. 19.  

Telefonszám: 06-20 -9910-940, email cím: info@sikk2004.hu Honlap: http://sikk2004.hu/index.php/main/ 

A cég formája: betéti társaság  Cégjegyzék száma: 13-06-051884 Adószáma:21953109-2-43 

Iskolavezető: Ott Árpádné elérése az iskola email címén és telefonszámán. (névjegyzékszám: 11068/ 13507) 

Ügyfélfogadó címe: 1213 Budapest Juharos u 19.  

Ügyfélfogadás időpontja munkanapokon:  hétfő: 17.00-20.00 és péntek 15.00-20.00 óráig 

AZ ALÁBBIAKBAN TÁJÉKOZTATOM ÖNT ISKOLÁNK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIRŐL, 

VALAMINT A JOGOSÍTVÁNY MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES TUDNIVALÓKRÓL 

Kérem hogy az alábbiakat, tanulmányozza át és tekintse meg az 1. sz Mellékletet, amely tartalmazza:  

Oktatóink és járműveink aktuális felsorolását. 

TANFOLYAMRA CSAK AZ A SZEMÉLY VEHETŐ FEL, AKI A JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELEL: 
 betöltött 14 életév (vagy legfeljebb fél évvel fiatalabb) 

 járművezetéstől való eltiltás, után képzési kötelezettség hatálya alatt ne álljon. 

 Tanulmányi szerződés megkötése iskolánkkal,  

 Szülő gondviselő engedélye a tanulmányok megkezdéséhez, amennyiben 18 évesnél fiatalabb 

 kitöltött, saját kezűleg aláírt jelentkezési lap, valamint 18 évesnél fiatalabb jelentkező esetén szülő, gondviselő írásbeli 

hozzájárulása a képzésben való részvételhez, 

AZ ELMÉLETI TANFOLYAM kötelező teljesítésének lehetőségei: 
iskolánk távoktatás és tantermi képzés választásának lehetőségét biztosítja tanulóink részére. 

Mindkét estben a jogszabályi kötelezettségnek megfelelően kötelező az oktatáson való részvétel. 

1/. Távoktatás  
esetén:a megrendelt programot 60 órás időkeretben 90 napig biztosítjuk tanulóink részére. A kötelező tananyag elvégzésére 

minimálisan 4 órát kell fordítani.  
Amennyiben a tananyag megismerése 100%-ban teljesült, a rendszer által kibocsátott képzésigazolás birtokában van lehetőség 

vizsgára jelentkezni. Az igazolás Iskolánkhoz is megérkezik, de ennek igénylése a tanulók feladata az E-Titán rendszerben. 

Amennyiben a 60 órás időkeret elfogy vagy a 90 nap letelik, díj ellenében lehetséges a programhoz való hozzáférés 

meghosszabbítása. Hosszabbításra, igény esetén, többször is lehetőség van. 

2./ Tantermi képzés  esetén a tanfolyamon való részvétel helye: 1211 Budapest Kiss János altábornagy u 55 vagy  

2300 Ráckeve Kossuth Lajos u 82.(Ady Gimnázium) 

Óraszámai::  

 Közlekedési alapismeretek   12 óra 

 Járművezetés elmélete    12 óra 

Összesen: 24 óra 
Az elméleti órák 45 percesek. Két tanóra után 10 perc szünetet kell tartani.  

Mindkét képzési formában a fenti tantárgyakon kívül a jelentkezőknek Közúti Elsősegély tantárgyból is vizsgázniuk kell, mely vizsga 

a vezetői engedély kiállításának feltétele. Közúti Elsősegély tanfolyamot a Magyar Vöröskereszt tart. (címe: 2311 Szigetszentmiklós, 

Gyári út 7.) A tanulói igények esetén az iskola megszervezi a Közúti Elsősegély tanfolyamot az elméleti oktatás helyén. 

A tanuló hozzájárul, hogy adatait az iskola nyilvántartsa és kezelje a személyes adatok védelméről szóló jogszabály 

mindenkori előírásainak figyelembe vételével. Az elméleti tanfolyamon való részvételt jogszabály írja elő. Hiányzás pótlása ezért 

kötelező. 

Bármely képzési formában a tanfolyam kezdetétől számítva 9 hónapon belül részt kell venni egy elméleti vizsgán. 

Amennyiben ez a vizsga sikertelen a sikeres vizsga határideje a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónap. 

VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI: 

 Elméleti vizsgához a kötelezően előírt 24 órán való részvétel, vagy az E-Titán rendszer által kiadott igazolás megléte. A 

tantermi képzésben résztvevőknek az esetleges hiányzásokat pótolni kell, pótóra keretében, amelynek díja: 1000, Ft/óra.   

 Az elméleti vizsga helyszíne: Szigetszentmiklós, Csepeli út hrsz.180/6 

 Az első elméleti vizsgára csak az iskolán keresztül lehet jelentkezni, a vizsga időpontját a Hatóság határozza meg.  

 Aki már rendelkezik bármely kategóriára érvényes vezetői engedéllyel, azt a vizsgán köteles bemutatni. Ennek hiányában 

nem vehet részt a vizsgán. 

 A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes, ezen belül kell a gyakorlati vizsgákat sikeresen teljesíteni. 

Amennyiben ez nem teljesül az elméleti tanfolyam kezdetétől kell megismételni a képzést. 

 Vizsgaidőpont lemondása legalább 5 nappal a kitűzött időpont előtt lehetséges. Megbetegedés esetén a vizsga időpontját 

követően 5 napon belül lehet benyújtani az erre vonatkozó igazolást. Aki nem jelenik meg a vizsgán és távollétét nem 

igazolja, újabb vizsgadíj megfizetése ellenében jelentkezhet vizsgára. 

 A gyakorlati oktatás megkezdése előtt a tanulók kötelesek nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy a járművekben okozott kárt 

meg kell téríteniük, valamint képzésük csak az előre egyeztetett időpontokban, vezetésre képes állapotban történhet. 

Amennyiben előzetes lemondás nélkül nem vesz részt az oktatáson az órák számlázásra kerülnek, de a képzési óraszámba 

nem számítanak bele. 
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 Járműkezelési vizsgához sikeres elméleti vizsga és minimum 4 óra gyakorlati vezetés szükséges, mely idő tartalmazza a 

járműkezelési vizsgára történő elméleti felkészítést is. A vizsgára vezetésre képes állapotban kell megjelenni.  

 Forgalmi vizsgára sikeres járműkezelési vizsga, valamint legalább 6 forgalomban eltöltött vezetési óra szükséges. A 

vizsgára vezetésre képes állapotban kell megjelenni, és erről a minősítő lapon nyilatkozni kell. Az 5. sikertelen forgalmi 

vizsga után a tanulónak Pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt vennie.  

 Minden gyakorlati vizsgára vonatkozó előírás: személyazonosság igazolása és kulturált öltözet szükséges. A kétkerekű 

járművek vezetőinek gyakorlati oktatása során a tanuló felszerelése: bukósisak, szemüveg (a bukósisak kialakításától 

függően), protektoros hosszúnadrág és protektoros dzseki, protektoros kesztyű, magas szárú, zárt cipő vagy csizma. 

 GYAKORLATI VEZETÉS Oktatóink és jáműveink aktuális felsorolása az 1. sz Mellékletben!) 

 MINIMÁLIS ÓRASZÁMOK: A képzés során megtett összes távolság legalább 100 km, amely a vizsgára bocsátás 

feltétele 

 Alapoktatás     4 óra 

 Főoktatás     6 óra 

Rutinpálya:              1211 Budapest Corvin u 1. 

Vizsgapálya:  Szigetszentmiklós 180/6 Hrsz Személyi Vizsgabázis 

Vizsga időtartama:45 perc (Járműkezelési vizsga 15 perc, forgalmi vizsga 30 perc) 

TANDÍJ: 

 Elméleti képzés  tantermi képzésben: 24 óra vagy távoktatásban 4 óra 35 000,- Ft 

 Gyakorlati képzés   minimum 10 óra   3 000,- Ft (1 óra) 

 Pótóra          3 000,- Ft (1 óra) 
 Az elméleti tanfolyam megkezdését követően nem lehetséges elméleti tandíj visszatérítése. 

 Amennyiben az iskola kedvezményt nyújtott, de a tanuló más képzőszervnél kívánja tanulmányait folytatni a kedvezmény 

összegének teljes visszafizetését a Tanulmányi szerződésben vállalja 

Az elméleti és gyakorlati tandíj összegét a tanuló és az iskolavezető a szerződésben rögzíti. (A tandíj változtatás jogát az iskola 

fenntartja, áremeléseket, kedvezményes akciókat a befizetések elfogadása előtt közzé teszi).  

VIZSGADÍJAK: (A befizetés készpénzben történik) 

 Elméleti vizsgadíj:    4 600,- Ft 

 Járműkezelési vizsgadíj:   3 600,- Ft 

 Forgalmi vizsgadíj:    3 600,- Ft 

Összesen: 11 800,- Ft 
Ha a tanuló másik képző szervnél kívánja folytatni tanulmányait az iskola legkésőbb 3 munkanapon belül kiadja részére a képzési 

igazolást. Az Igazolás csak személyesen, aláírás ellenében vehető át ügyfélfogadási időben, vagy előre egyeztetett időpontban 

Irodánkban. 

E-Titán számítógépes távoktatás,vagy tantermi képzés: 

1211 Budapest Kiss János altábornagy u 55 vagy 2300 Ráckeve Kossuth Lajos u 82.(Ady Gimnázium) 

A forgalmi vezetés az oktatóval előre egyeztetett helyről és időpontban  indul és fejeződik be. 

A VEZETŐI ENGEDÉLY KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI: 
A sikeres forgalmi vizsgát követő 3. munkanap után a Hatóság, zárt informatikai rendszerében rögzíti a vizsga sikerességét. 

A jogosítvány kiállítása érdekében a tanulónak fel kell keresnie az Okmányirodát, vagy bármelyik Kormányablakot. Igazolnia kell 

személyazonosságát, valamint be kell mutatni a  közúti elsősegély nyújtási tanfolyam sikeres elvégzéséről szóló igazolást.  

Ezek bemutatása után intézkednek a vezetői engedély kiállításáról. 

A képzés során felmerülő kérdéseket, problémákat, esetleges összeférhetetlenséget annak rendezése érdekében kérjük az 

iskolavezetőnek jelezni szíveskedjenek személyesen vagy telefonon: (06-20/9-910-940).  

Várjuk szíves észrevételeiket, hogy oktatási tevékenységünket tanulóink elvárásai szerint, minél jobb minőségben végezhessük. 

Tevékenységünket és a hatósági vizsgáztatás rendjét az alábbi jogszabály határozza meg: 

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 

(a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól) 

Engedélyező hatóság: Információs és Technológiai Minisztérium 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45. T: +36-1-8141819  

Felügyeleti szerv: KAVK. Felügyeleti és Módszertani Igazgatóság 

 1119 Budapest, Petzvál József u. 39. T: +36-1-3713030 

KÖSZÖNJÜK, HOGY A SIKK AUTÓS-MOTOROS ISKOLÁT VÁLASZTOTTA 

EREDMÉNYES FELKÉSZÜLÉST KÍVÁNUNK!! 

Budapest, 2020.02.15.   

 

Ott Árpádné  

iskolavezető 



 

TÁJÉKOZTATÓ 

„A” KATEGÓRIÁS KÉPZÉSHEZ 
A képző szerv neve: SIKK 2004. Bt. Autós Iskola 1213 Budapest Juharos u. 19.  

Telefonszám: 06-20 -9910-940, email cím: info@sikk2004.hu Honlap: http://sikk2004.hu/index.php/main/ 

A cég formája: betéti társaság  Cégjegyzék száma: 13-06-051884 Adószáma:21953109-2-43 

Iskolavezető: Ott Árpádné elérése az iskola email címén és telefonszámán. (névjegyzékszám: 11068/ 13507) 

Ügyfélfogadó címe: 1213 Budapest Juharos u 19.  

Ügyfélfogadás időpontja munkanapokon:  hétfő: 17.00-20.00 és péntek 15.00-20.00 óráig 

AZ ALÁBBIAKBAN TÁJÉKOZTATOM ÖNT ISKOLÁNK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIRŐL, 

VALAMINT A JOGOSÍTVÁNY MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES TUDNIVALÓKRÓL 

Kérem hogy az alábbiakat, tanulmányozza át és tekintse meg az 1. sz Mellékletet, amely tartalmazza:  

Oktatóink és járműveink aktuális felsorolását. 

TANFOLYAMRA CSAK AZ A SZEMÉLY VEHETŐ FEL, AKI A JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELEL: 
 betöltött 24 életév (vagy legfeljebb fél évvel fiatalabb az elméleti képzés megkezdésének időpontjában) 

 járművezetéstől való eltiltás, után képzési kötelezettség hatálya alatt ne álljon. 

 Tanulmányi szerződés megkötése iskolánkkal,  

 kitöltött, saját kezűleg aláírt jelentkezési lap,  

AZ ELMÉLETI TANFOLYAM kötelező teljesítésének lehetőségei: 
iskolánk távoktatás és tantermi képzés választásának lehetőségét biztosítja tanulóink részére. 

Mindkét estben a jogszabályi kötelezettségnek megfelelően kötelező az oktatáson való részvétel. 

1/. Távoktatás  
esetén:a megrendelt programot 60 órás időkeretben 90 napig biztosítjuk tanulóink részére. A kötelező tananyag 

elvégzésére minimálisan5 órát kell fordítani.  

Amennyiben a tananyag megismerése 100%-ban teljesült, a rendszer által kibocsátott képzésigazolás birtokában van 

lehetőség vizsgára jelentkezni. Az igazolás Iskolánkhoz is megérkezik, de ennek igénylése a tanulók feladata az E-Titán 

rendszerben. 

Amennyiben a 60 órás időkeret elfogy vagy a 90 nap letelik, díj ellenében lehetséges a programhoz való hozzáférés 

meghosszabbítása. Hosszabbításra, igény esetén, többször is lehetőség van. 

 

2./ Tantermi képzés  esetén a tanfolyamon való részvétel óraszámai: 

 Közlekedési ismeretek    12 óra 

 Járművezetés elmélete     12óra 

 Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek     4 óra 

28 óra 

Az elméleti órák 45 percesek. Két tanóra után 10 perc szünetet kell tartani.  

Mindkét képzési formában a fenti tantárgyakon kívül a jelentkezőknek Közúti Elsősegély tantárgyból is vizsgázniuk kell, 

mely vizsga a vezetői engedély kiállításának feltétele. Közúti Elsősegély tanfolyamot a Magyar Vöröskereszt tart. (címe: 

2311 Szigetszentmiklós, Gyári út 7.) A tanulói igények esetén az iskola megszervezi a Közúti Elsősegély tanfolyamot az 

elméleti oktatás helyén. 

A tanuló hozzájárul, hogy adatait az iskola nyilvántartsa és kezelje a személyes adatok védelméről szóló 

jogszabály mindenkori előírásainak figyelembe vételével. Az elméleti tanfolyamon való részvételt jogszabály írja elő. 

Hiányzás pótlása ezért kötelező.  

Bármely képzési formában a tanfolyam kezdetétől számítva 9 hónapon belül részt kell venni egy elméleti 

vizsgán. Amennyiben ez a vizsga sikertelen a sikeres vizsga határideje a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónap. 

VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI: 

 Elméleti vizsgához a kötelezően előírt 28 órán való részvétel, vagy az E-Titán rendszer által kiadott igazolás 

megléte.  

 A tantermi képzésben résztvevőknek az esetleges hiányzásokat pótolni kell, pótóra keretében, amelynek díja: 

1000, Ft/óra.   

 Az elméleti vizsga helyszíne: Szigetszentmiklós, Csepeli út hrsz.180/6 

 8 általános iskolai végzettség hitelt érdemlő igazolása az elméleti vizsga alkalmával. 

 Az első elméleti vizsgára csak az iskolán keresztül lehet jelentkezni, a vizsga időpontját a Hatóság határozza meg.  

 Aki már rendelkezik bármely kategóriára érvényes vezetői engedéllyel, azt a vizsgán köteles bemutatni. Ennek 

hiányában nem vehet részt a vizsgán. 

 A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes, ezen belül kell a gyakorlati vizsgákat sikeresen teljesíteni. 

Amennyiben ez nem teljesül az elméleti tanfolyam kezdetétől kell megismételni a képzést. 

 Vizsgaidőpont lemondása legalább 5 nappal a kitűzött időpont előtt lehetséges. Megbetegedés esetén a vizsga időpontját 

követően 5 napon belül lehet benyújtani az erre vonatkozó igazolást. Aki nem jelenik meg a vizsgán és távollétét nem 

igazolja, újabb vizsgadíj megfizetése ellenében jelentkezhet vizsgára. 
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 A gyakorlati oktatás megkezdése előtt a tanulók kötelesek nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy a járművekben okozott kárt 

meg kell téríteniük, valamint képzésük csak az előre egyeztetett időpontokban, vezetésre képes állapotban történhet. 

Amennyiben előzetes lemondás nélkül nem vesz részt az oktatáson az órák számlázásra kerülnek, de a képzési óraszámba 

nem számítanak bele. 

 Járműkezelési vizsgához sikeres elméleti vizsga és minimum 10 óra gyakorlati vezetés szükséges, mely idő 

tartalmazza a járműkezelési vizsgára történő elméleti felkészítést is. A vizsgára vezetésre képes állapotban kell 

megjelenni.  

 Forgalmi vizsgára sikeres járműkezelési vizsga, valamint legalább 16 forgalomban eltöltött vezetési óra 

szükséges. A vizsgára vezetésre képes állapotban kell megjelenni, és erről a minősítő lapon nyilatkozni kell. Az 

5. sikertelen forgalmi vizsga után a tanulónak Pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt vennie.  

 Minden gyakorlati vizsgára vonatkozó előírás: személyazonosság igazolása és kulturált öltözet szükséges.  

 A kétkerekű járművek vezetőinek gyakorlati oktatása során a tanuló felszerelése: bukósisak, szemüveg (a 

bukósisak kialakításától függően), protektoros hosszúnadrág és protektoros dzseki, protektoros kesztyű, magas 

szárú, zárt cipő vagy csizma. 

GYAKORLATI VEZETÉS (Oktatóink és jáműveink aktuális felsorolása az 1. sz Mellékletben!) 

 MINIMÁLIS ÓRASZÁMOK A képzés során megtett összes távolság legalább 390  km, amely a vizsgára bocsátás 

feltétele 

 Alapoktatás    10 óra 

 Főoktatás    16 óra  (ebben: országúti vezetés: 5, városi vezetés:11 óra) 

Rutinpálya:              1211 Budapest Corvin u 1. 

Vizsgapálya:  Szigetszentmiklós 180/6 Hrsz  (KAV Személyi Vizsgabázis) 

Vizsgaidő: járműkezelés: 20 perc,  forgalmi vizsga: 50 perc 

TANDÍJ: 

 Elméleti képzés    28 óra  35 000,- 

 Gyakorlati képzés   27 óra  4 000,- (1 óra) 

 Pótóra (a kötelező óraszám felett):   4 000,- (1 óra) 

VIZSGADÍJAK: (A befizetés készpénzben történik) 

 Elméleti vizsgadíj:    4 600,- Ft 

 Járműkezelési vizsgadíj:   4 700,- Ft 

 Forgalmi vizsgadíj:    11000,- Ft 

Összesen:  20300,- Ft 
Ha a tanuló másik képző szervnél kívánja folytatni tanulmányait az iskola legkésőbb 3 munkanapon belül kiadja részére a képzési 

igazolást. Az Igazolás csak személyesen, aláírás ellenében vehető át ügyfélfogadási időben, vagy előre egyeztetett időpontban 

Irodánkban. 

E-Titán számítógépes távoktatás,vagy tantermi képzés helye: 

1211 Budapest Kiss János altábornagy u 55 vagy 2300 Ráckeve Kossuth Lajos u 82.(Ady Gimnázium) 

A forgalmi vezetés az oktatóval előre egyeztetett helyről és időpontban  indul és fejeződik be. 

A VEZETŐI ENGEDÉLY KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI: 
A sikeres forgalmi vizsgát követő 3. munkanap után a Hatóság, zárt informatikai rendszerében rögzíti a vizsga sikerességét. A 

jogosítvány kiállítása érdekében a tanulónak fel kell keresnie az Okmányirodát, vagy bármelyik Kormányablakot. Igazolnia kell 

személyazonosságát, valamint be kell mutatni a közúti elsősegély nyújtási tanfolyam sikeres elvégzéséről szóló igazolást. és az orvosi 

alkalmassági igazolást.  

Ezek bemutatása után intézkednek a vezetői engedély kiállításáról. 

A képzés során felmerülő kérdéseket, problémákat, esetleges összeférhetetlenséget annak rendezése érdekében kérjük az 

iskolavezetőnek jelezni szíveskedjenek személyesen vagy telefonon: (06-20/9-910-940).  

Várjuk szíves észrevételeiket, hogy oktatási tevékenységünket tanulóink elvárásai szerint, minél jobb minőségben végezhessük. 

Tevékenységünket és a hatósági vizsgáztatás rendjét az alábbi jogszabály határozza meg: 

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 

(a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól) 

Engedélyező hatóság: Információs és Technológiai Minisztérium 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45. T: +36-1-8141819  

Felügyeleti szerv: KAVK. Felügyeleti és Módszertani Igazgatóság 

 1119 Budapest, Petzvál József u. 39. T: +36-1-3713030 

KÖSZÖNJÜK, HOGY A SIKK AUTÓS-MOTOROS ISKOLÁT VÁLASZTOTTA 

EREDMÉNYES FELKÉSZÜLÉST KÍVÁNUNK!! 

Budapest, 2020.02.15.   

 

 

Ott Árpádné  

iskolavezető 



 

TÁJÉKOZTATÓ 

„A1” KATEGÓRIÁS KÉPZÉSHEZ 
A képző szerv neve: SIKK 2004. Bt. Autós Iskola 1213 Budapest Juharos u. 19.  

Telefonszám: 06-20 -9910-940, email cím: info@sikk2004.hu Honlap: http://sikk2004.hu/index.php/main/ 

A cég formája: betéti társaság  Cégjegyzék száma: 13-06-051884 Adószáma:21953109-2-43 

Iskolavezető: Ott Árpádné elérése az iskola email címén és telefonszámán. (névjegyzékszám: 11068/ 13507) 

Ügyfélfogadó címe: 1213 Budapest Juharos u 19.  

Ügyfélfogadás időpontja munkanapokon:  hétfő: 17.00-20.00 és péntek 15.00-20.00 óráig 

AZ ALÁBBIAKBAN TÁJÉKOZTATOM ÖNT ISKOLÁNK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIRŐL, 

VALAMINT A JOGOSÍTVÁNY MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES TUDNIVALÓKRÓL 

Kérem hogy az alábbiakat, tanulmányozza át és tekintse meg az 1. sz Mellékletet, amely tartalmazza:  

Oktatóink és járműveink aktuális felsorolását. 

TANFOLYAMRA CSAK AZ A SZEMÉLY VEHETŐ FEL, AKI A JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELEL: 

 betöltött 16 életév (vagy legfeljebb fél évvel fiatalabb az elméleti képzés megkezdésének időpontjában) 

 Szülő gondviselő engedélye a tanulmányok megkezdéséhez, amennyiben 18 évesnél fiatalabb 

 járművezetéstől való eltiltás, után képzési kötelezettség hatálya alatt ne álljon. 

 Tanulmányi szerződés megkötése iskolánkkal,  

 kitöltött, saját kezűleg aláírt jelentkezési lap,  

AZ ELMÉLETI TANFOLYAM kötelező teljesítésének lehetőségei: 
iskolánk távoktatás és tantermi képzés választásának lehetőségét biztosítja tanulóink részére. 

Mindkét estben a jogszabályi kötelezettségnek megfelelően kötelező az oktatáson való részvétel. 

1/. Távoktatás  
esetén:a megrendelt programot 60 órás időkeretben 90 napig biztosítjuk tanulóink részére. A kötelező tananyag 

elvégzésére minimálisan 5 órát kell fordítani.  

Amennyiben a tananyag megismerése 100%-ban teljesült, a rendszer által kibocsátott képzésigazolás birtokában van 

lehetőség vizsgára jelentkezni. Az igazolás Iskolánkhoz is megérkezik, de ennek igénylése a tanulók feladata az E-

Titán rendszerben. 

Amennyiben a 60 órás időkeret elfogy vagy a 90 nap letelik, díj ellenében lehetséges a programhoz való hozzáférés 

meghosszabbítása. Hosszabbításra, igény esetén, többször is lehetőség van. 

2./ Tantermi képzés  esetén a tanfolyamon való részvétel helye: 1211 Budapest Kiss János altábornagy u 55 vagy  

2300 Ráckeve Kossuth Lajos u 82.(Ady Gimnázium) 

Óraszámai:  

 Közlekedési ismeretek: 12 óra 

 Járművezetés elmélete     12óra 

 Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek     4 óra 

28 óra 

Az elméleti órák 45 percesek. Két tanóra után 10 perc szünetet kell tartani.  

Mindkét képzési formában a fenti tantárgyakon kívül a jelentkezőknek Közúti Elsősegély tantárgyból is vizsgázniuk 

kell, mely vizsga a vezetői engedély kiállításának feltétele. Közúti Elsősegély tanfolyamot a Magyar Vöröskereszt tart. 

(címe: 2311 Szigetszentmiklós, Gyári út 7.) A tanulói igények esetén az iskola megszervezi a Közúti Elsősegély 

tanfolyamot az elméleti oktatás helyén. 

A tanuló hozzájárul, hogy adatait az iskola nyilvántartsa és kezelje a személyes adatok védelméről szóló 

jogszabály mindenkori előírásainak figyelembe vételével. Az elméleti tanfolyamon való részvételt jogszabály írja elő. 

Hiányzás pótlása ezért kötelező.  

Bármely képzési formában a tanfolyam kezdetétől számítva 9 hónapon belül részt kell venni egy elméleti 

vizsgán. Amennyiben ez a vizsga sikertelen a sikeres vizsga határideje a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónap. 

VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI: 

 Elméleti vizsgához a kötelezően előírt 28 órán való részvétel, vagy az E-Titán rendszer által kiadott igazolás 

megléte.  

 A tantermi képzésben résztvevőknek az esetleges hiányzásokat pótolni kell, pótóra keretében, amelynek díja: 

1000, Ft/óra.   

 Az elméleti vizsga helyszíne: Szigetszentmiklós, Csepeli út hrsz.180/6 

 8 általános iskolai végzettség hitelt érdemlő igazolása az elméleti vizsga alkalmával. 

 Az első elméleti vizsgára csak az iskolán keresztül lehet jelentkezni, a vizsga időpontját a Hatóság határozza 

meg.  

 Aki már rendelkezik bármely kategóriára érvényes vezetői engedéllyel, azt a vizsgán köteles bemutatni. 

Ennek hiányában nem vehet részt a vizsgán. 

 A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes, ezen belül kell a gyakorlati vizsgákat sikeresen 

teljesíteni. Amennyiben ez nem teljesül az elméleti tanfolyam kezdetétől kell megismételni a képzést. 
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 Vizsgaidőpont lemondása legalább 5 nappal a kitűzött időpont előtt lehetséges. Megbetegedés esetén a vizsga 

időpontját követően 5 napon belül lehet benyújtani az erre vonatkozó igazolást. Aki nem jelenik meg a 

vizsgán és távollétét nem igazolja, újabb vizsgadíj megfizetése ellenében jelentkezhet vizsgára. 

 A gyakorlati oktatás megkezdése előtt a tanulók kötelesek nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy a járművekben 

okozott kárt meg kell téríteniük, valamint képzésük csak az előre egyeztetett időpontokban, vezetésre képes 

állapotban történhet. Amennyiben előzetes lemondás nélkül nem vesz részt az oktatáson az órák számlázásra 

kerülnek, de a képzési óraszámba nem számítanak bele. 

 Járműkezelési vizsgához sikeres elméleti vizsga és minimum 6 óra gyakorlati vezetés szükséges, mely idő 

tartalmazza a járműkezelési vizsgára történő elméleti felkészítést is. A vizsgára vezetésre képes állapotban 

kell megjelenni.  

 Forgalmi vizsgára sikeres járműkezelési vizsga, valamint legalább 10 forgalomban eltöltött vezetési óra 

szükséges. A vizsgára vezetésre képes állapotban kell megjelenni, és erről a minősítő lapon nyilatkozni kell. 

Az 5. sikertelen forgalmi vizsga után a tanulónak Pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt vennie.  

 Minden gyakorlati vizsgára vonatkozó előírás: személyazonosság igazolása és kulturált öltözet szükséges.  

 A kétkerekű járművek vezetőinek gyakorlati oktatása során a tanuló felszerelése: bukósisak, szemüveg (a 

bukósisak kialakításától függően), protektoros hosszúnadrág és protektoros dzseki, protektoros kesztyű, magas 

szárú, zárt cipő vagy csizma. 

GYAKORLATI VEZETÉS (Oktatóink és jáműveink aktuális felsorolása az 1. sz Mellékletben!) 

 MINIMÁLIS ÓRASZÁMOK A képzés során megtett összes távolság legalább 240 km, amely a vizsgára 

bocsátás feltétele 

 Alapoktatás  6 óra 

 főoktatás   10 óra (ebben országúti vezetés 2, városi vezetés 8 óra) 

TANDÍJ: 

 Elméleti képzés    28 óra  35 000,- 

 Gyakorlati képzés   17 óra  4 000,- (1 óra) 

 Pótóra (a kötelező óraszám felett):   4 000,- (1 óra) 

VIZSGADÍJAK: (A befizetés készpénzben történik) 

 Elméleti vizsgadíj:    4 600,- Ft 

 Járműkezelési vizsgadíj:   4 700,- Ft 

 Forgalmi vizsgadíj:    11000,- Ft 

Összesen:  20300,- Ft 
Ha a tanuló másik képző szervnél kívánja folytatni tanulmányait az iskola legkésőbb 3 munkanapon belül kiadja részére a képzési 

igazolást. Az Igazolás csak személyesen, aláírás ellenében vehető át ügyfélfogadási időben, vagy előre egyeztetett időpontban 

Irodánkban. 

E-Titán számítógépes távoktatás,vagy tantermi képzés helye: 

1211 Budapest Kiss János altábornagy u 55 vagy 2300 Ráckeve Kossuth Lajos u 82.(Ady Gimnázium) 

A forgalmi vezetés az oktatóval előre egyeztetett helyről és időpontban  indul és fejeződik be. 

A VEZETŐI ENGEDÉLY KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI: 
A sikeres forgalmi vizsgát követő 3. munkanap után a Hatóság, zárt informatikai rendszerében rögzíti a vizsga sikerességét. A 

jogosítvány kiállítása érdekében a tanulónak fel kell keresnie az Okmányirodát, vagy bármelyik Kormányablakot. Igazolnia kell 

személyazonosságát, valamint be kell mutatni a közúti elsősegély nyújtási tanfolyam sikeres elvégzéséről szóló igazolást. és az 

orvosi alkalmassági igazolást.  

Ezek bemutatása után intézkednek a vezetői engedély kiállításáról. 

A képzés során felmerülő kérdéseket, problémákat, esetleges összeférhetetlenséget annak rendezése érdekében kérjük az 

iskolavezetőnek jelezni szíveskedjenek személyesen vagy telefonon: (06-20/9-910-940).  

Várjuk szíves észrevételeiket, hogy oktatási tevékenységünket tanulóink elvárásai szerint, minél jobb minőségben végezhessük. 

Tevékenységünket és a hatósági vizsgáztatás rendjét az alábbi jogszabály határozza meg: 

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 

(a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól) 

Engedélyező hatóság: Információs és Technológiai Minisztérium 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45. T: +36-1-8141819  

Felügyeleti szerv: KAVK. Felügyeleti és Módszertani Igazgatóság 

 1119 Budapest, Petzvál József u. 39. T: +36-1-3713030 

KÖSZÖNJÜK, HOGY A SIKK AUTÓS-MOTOROS ISKOLÁT VÁLASZTOTTA 

EREDMÉNYES FELKÉSZÜLÉST KÍVÁNUNK!! 

Budapest, 2020.02.15.     

 

 

Ott Árpádné  

iskolavezető 



 

TÁJÉKOZTATÓ 

„A2” KATEGÓRIÁS KÉPZÉSHEZ 
A képző szerv neve: SIKK 2004. Bt. Autós Iskola 1213 Budapest Juharos u. 19.  

Telefonszám: 06-20 -9910-940, email cím: info@sikk2004.hu Honlap: http://sikk2004.hu/index.php/main/ 

A cég formája: betéti társaság  Cégjegyzék száma: 13-06-051884 Adószáma:21953109-2-43 

Iskolavezető: Ott Árpádné elérése az iskola email címén és telefonszámán. (névjegyzékszám: 11068/ 13507) 

Ügyfélfogadó címe: 1213 Budapest Juharos u 19.  

Ügyfélfogadás időpontja munkanapokon:  hétfő: 17.00-20.00 és péntek 15.00-20.00 óráig 

AZ ALÁBBIAKBAN TÁJÉKOZTATOM ÖNT ISKOLÁNK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIRŐL, 

VALAMINT A JOGOSÍTVÁNY MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES TUDNIVALÓKRÓL 

Kérem hogy az alábbiakat, tanulmányozza át és tekintse meg az 1. sz Mellékletet, amely tartalmazza:  

Oktatóink és járműveink aktuális felsorolását. 

TANFOLYAMRA CSAK AZ A SZEMÉLY VEHETŐ FEL, AKI A JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELEL: 

 betöltött 18 életév (vagy legfeljebb fél évvel fiatalabb az elméleti képzés megkezdésének időpontjában) 

 Szülő gondviselő engedélye a tanulmányok megkezdéséhez, amennyiben 18 évesnél fiatalabb 

 járművezetéstől való eltiltás, után képzési kötelezettség hatálya alatt ne álljon. 

 Tanulmányi szerződés megkötése iskolánkkal,  

 kitöltött, saját kezűleg aláírt jelentkezési lap,  

AZ ELMÉLETI TANFOLYAM kötelező teljesítésének lehetőségei: 
iskolánk távoktatás és tantermi képzés választásának lehetőségét biztosítja tanulóink részére. 

Mindkét estben a jogszabályi kötelezettségnek megfelelően kötelező az oktatáson való részvétel. 

1/. Távoktatás  
esetén:a megrendelt programot 60 órás időkeretben 90 napig biztosítjuk tanulóink részére. A kötelező tananyag 

elvégzésére minimálisan 5 órát kell fordítani.  

Amennyiben a tananyag megismerése 100%-ban teljesült, a rendszer által kibocsátott képzésigazolás birtokában van 

lehetőség vizsgára jelentkezni. Az igazolás Iskolánkhoz is megérkezik, de ennek igénylése a tanulók feladata az E-Titán 

rendszerben. 

Amennyiben a 60 órás időkeret elfogy vagy a 90 nap letelik, díj ellenében lehetséges a programhoz való hozzáférés 

meghosszabbítása. Hosszabbításra, igény esetén, többször is lehetőség van. 

2./ Tantermi képzés  esetén a tanfolyamon való részvétel helye: 1211 Budapest Kiss János altábornagy u 55 vagy  

2300 Ráckeve Kossuth Lajos u 82.(Ady Gimnázium) 

Óraszámai:  

 Közlekedési ismeretek    12 óra 

 Járművezetés elmélete     12óra 

 Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek     4 óra 

28 óra 

Az elméleti órák 45 percesek. Két tanóra után 10 perc szünetet kell tartani.  

Mindkét képzési formában a fenti tantárgyakon kívül a jelentkezőknek Közúti Elsősegély tantárgyból is vizsgázniuk kell, 

mely vizsga a vezetői engedély kiállításának feltétele. Közúti Elsősegély tanfolyamot a Magyar Vöröskereszt tart. (címe: 

2311 Szigetszentmiklós, Gyári út 7.) A tanulói igények esetén az iskola megszervezi a Közúti Elsősegély tanfolyamot az 

elméleti oktatás helyén. 

A tanuló hozzájárul, hogy adatait az iskola nyilvántartsa és kezelje a személyes adatok védelméről szóló 

jogszabály mindenkori előírásainak figyelembe vételével. Az elméleti tanfolyamon való részvételt jogszabály írja elő. 

Hiányzás pótlása ezért kötelező.  

Bármely képzési formában a tanfolyam kezdetétől számítva 9 hónapon belül részt kell venni egy elméleti 

vizsgán. Amennyiben ez a vizsga sikertelen a sikeres vizsga határideje a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónap. 

VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI: 

 Elméleti vizsgához a kötelezően előírt 28 órán való részvétel, vagy az E-Titán rendszer által kiadott igazolás 

megléte.  

 A tantermi képzésben résztvevőknek az esetleges hiányzásokat pótolni kell, pótóra keretében, amelynek díja: 

1000, Ft/óra, Iskolánk szervezésében.   

 Az elméleti vizsga helyszíne: Szigetszentmiklós, Csepeli út hrsz.180/6 

 8 általános iskolai végzettség hitelt érdemlő igazolása az elméleti vizsga alkalmával. 

 Az első elméleti vizsgára csak az iskolán keresztül lehet jelentkezni, a vizsga időpontját a Hatóság határozza meg.  

 Aki már rendelkezik bármely kategóriára érvényes vezetői engedéllyel, azt a vizsgán köteles bemutatni. Ennek 

hiányában nem vehet részt a vizsgán. 

 A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes, ezen belül kell a gyakorlati vizsgákat sikeresen 

teljesíteni. Amennyiben ez nem teljesül az elméleti tanfolyam kezdetétől kell megismételni a képzést. 

mailto:info@sikk2004.hu
http://sikk2004.hu/index.php/main/


 
 Vizsgaidőpont lemondása legalább 5 nappal a kitűzött időpont előtt lehetséges. Megbetegedés esetén a vizsga 

időpontját követően 5 napon belül lehet benyújtani az erre vonatkozó igazolást. Aki nem jelenik meg a vizsgán és 

távollétét nem igazolja, újabb vizsgadíj megfizetése ellenében jelentkezhet vizsgára. 

 A gyakorlati oktatás megkezdése előtt a tanulók kötelesek nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy a járművekben 

okozott kárt meg kell téríteniük, valamint képzésük csak az előre egyeztetett időpontokban, vezetésre képes 

állapotban történhet. Amennyiben előzetes lemondás nélkül nem vesz részt az oktatáson az órák számlázásra 

kerülnek, de a képzési óraszámba nem számítanak bele. 

 Járműkezelési vizsgához sikeres elméleti vizsga és minimum 6 óra gyakorlati vezetés szükséges, mely idő 

tartalmazza a járműkezelési vizsgára történő elméleti felkészítést is. A vizsgára vezetésre képes állapotban kell 

megjelenni.  

 Forgalmi vizsgára sikeres járműkezelési vizsga, valamint legalább 10 forgalomban eltöltött vezetési óra 

szükséges. A vizsgára vezetésre képes állapotban kell megjelenni, és erről a minősítő lapon nyilatkozni kell. Az 

5. sikertelen forgalmi vizsga után a tanulónak Pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt vennie.  

 Minden gyakorlati vizsgára vonatkozó előírás: személyazonosság igazolása és kulturált öltözet szükséges.  

 A kétkerekű járművek vezetőinek gyakorlati oktatása során a tanuló felszerelése: bukósisak, szemüveg (a 

bukósisak kialakításától függően), protektoros hosszúnadrág és protektoros dzseki, protektoros kesztyű, magas 

szárú, zárt cipő vagy csizma. 

A GYAKORLATI VEZETÉS (Oktatóink és jáműveink aktuális felsorolása az 1. sz Mellékletben!) 

 MINIMÁLIS ÓRASZÁMOK 

A képzés során megtett összes távolság legalább 240 km, amely a vizsgára bocsátás feltétele 

 Alapoktatás  6 óra 

 főoktatás   10 óra (ebben országúti vezetés 2, városi vezetés 8 óra) 

TANDÍJ: 

 Elméleti képzés    28 óra  35 000,- 

 Gyakorlati képzés   17 óra  4 000,- (1 óra) 

 Pótóra (a kötelező óraszám felett):   4 000,- (1 óra) 

Rutinpálya:              1211 Budapest Corvin u 1. 

Vizsgapálya:  Szigetszentmiklós 180/6 Hrsz  (KAV Személyi Vizsgabázis) 

Vizsgaidő: járműkezelés: 20 perc,  forgalmi vizsga: 50 perc 

VIZSGADÍJAK: (A befizetés készpénzben történik) 

 Elméleti vizsgadíj:    4 600,- Ft 

 Járműkezelési vizsgadíj:   4 700,- Ft 

 Forgalmi vizsgadíj:    11000,- Ft 

Összesen:  20300,- Ft 
Ha a tanuló másik képző szervnél kívánja folytatni tanulmányait az iskola legkésőbb 3 munkanapon belül kiadja részére a képzési 

igazolást. Az Igazolás csak személyesen, aláírás ellenében vehető át ügyfélfogadási időben, vagy előre egyeztetett időpontban 

Irodánkban. 

E-Titán számítógépes távoktatás,vagy tantermi képzés helye: 

1211 Budapest Kiss János altábornagy u 55 vagy 2300 Ráckeve Kossuth Lajos u 82.(Ady Gimnázium) 

A forgalmi vezetés az oktatóval előre egyeztetett helyről és időpontban  indul és fejeződik be. 

A VEZETŐI ENGEDÉLY KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI: 
A sikeres forgalmi vizsgát követő 3. munkanap után a Hatóság, zárt informatikai rendszerében rögzíti a vizsga sikerességét. A 

jogosítvány kiállítása érdekében a tanulónak fel kell keresnie az Okmányirodát, vagy bármelyik Kormányablakot. Igazolnia kell 

személyazonosságát, valamint be kell mutatni a közúti elsősegély nyújtási tanfolyam sikeres elvégzéséről szóló igazolást. és az orvosi 

alkalmassági igazolást.  

Ezek bemutatása után intézkednek a vezetői engedély kiállításáról. 

A képzés során felmerülő kérdéseket, problémákat, esetleges összeférhetetlenséget annak rendezése érdekében kérjük az 

iskolavezetőnek jelezni szíveskedjenek személyesen vagy telefonon: (06-20/9-910-940).  

Várjuk szíves észrevételeiket, hogy oktatási tevékenységünket tanulóink elvárásai szerint, minél jobb minőségben végezhessük. 

Tevékenységünket és a hatósági vizsgáztatás rendjét az alábbi jogszabály határozza meg: 

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 

(a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól) 

Engedélyező hatóság: Információs és Technológiai Minisztérium 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45. T: +36-1-8141819  

Felügyeleti szerv: KAVK. Felügyeleti és Módszertani Igazgatóság 

 1119 Budapest, Petzvál József u. 39. T: +36-1-3713030 

KÖSZÖNJÜK, HOGY A SIKK AUTÓS-MOTOROS ISKOLÁT VÁLASZTOTTA 

EREDMÉNYES FELKÉSZÜLÉST KÍVÁNUNK!! 

Budapest, 2020.02.15.    

 

Ott Árpádné  

iskolavezető 
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