
PATKÓ AUTÓSISKOLA                     Patkó Gyula - Eger 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

 

A  „B” KATEGÓRIÁS JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAMRA JELENTKEZŐK RÉSZÉRE 

 

Képző szerv: PATKÓ AUTÓSISKOLA   

• Cím: 3300 Eger, Kallómalom u. 38. 

• E-mail: jogsi@patkoautosiskola.hu  

• Tel.: 06-30/355-0503 

• Web: https://www.patkoautosiskola.hu/  

• Cégforma: egyéni vállalkozó – Vállalkozói ig. száma: EV – 429489 

• Felnőttképző nyilvántartásba vételi száma: B/2020/007891 

• Iskolavezető: Patkó Gyula | E-mail: patkogyula@patkoautosiskola.hu  | Tel.: 06-30/355-0503  

• Telephely: Eger, Kallómalom u. 38.  | Tel.: 06-30/355-0503 

 

1.  ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE:  

Helye: Eger,  Kallómalom u.  38.  |  Tel . :  06-30/355-0503 |  Ideje: hétfőtől csütörtökig: 800- 1000 óráig 

 

2 .  A TANFOLYAMRA VALÓ FELVÉTEL MÓDJA:  

a/  Je lentkezés –  on line (weblapon) ,  te lefonon,  e -mailben,  személyesen     

b /  Az elmélet i  tandí j  bef ize tése  

c /  Képzési  szerződés megkötése  

  

3.  ELŐÍRT ALKALMA SSÁGI VIZSGÁLAT :   

•  előze tes egészség i  a lkalmasság i  vizsgá la t  1 .  a lk almasság i  csoport  

 -  Legkorábban e lvégezhető:  16 éves kortó l  

 -  Helye :  háziorvos (SZIG és TB kártya szükséges) 

 -  Díja és  érvényessége:  40 év alatt: ~ 7 200 Ft, 10 év 

 

4.  ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁ SI ISMERETEK MEGSZERZÉSÉNEK MÓDJA:  

- nem tanfolyamköteles, csak vizsgaköteles 

- a képzőszervnél megrendelt – online formában történik, de bárhol elvégezhető tantermi képzésben is 

- az elsősegélynyújtó vizsga igazolólapját - csak a folyamat legvégén, az okmányirodai ügyintézés során kell 

bemutatni (tehát minden egyéb vizsga letehető előtte) 

 

5.  A TANFOLYAMRA TÖRTÉNŐ FELVÉTEL  FELTÉTELEI:  

 -  Betöl töt t  16 és  ½ év   

 

6.  A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI:  

 ELMÉLETI  V IZSGÁ RA :  

         -  Betö ltö t t  16 és ¾ év  

         -  Jelentkezési  lap k itöl tése  → a tanuló által megadott adatok alapján a képzőszerv tölti ki 

• A jelentkezési lap 2. oldalán nyilatkoznia kell  

o az alapfokú iskolai végzettség – 8 általános – meglétéről  

o a közlekedésbiztonsági feltételeknek való megfelelésről 

-  A tanfolyam e lméle t i  részének igazo lt  elvégzése  

 -  Az orvosi  a lkalmasságot igazoló orvosi  vé lemény csato lása  

-  Az elméle t i  v izsgad íj  (4 .600. -  F t)  megfizetése  

-  A tanfolyam kezdetétő l  ( tantermi képzésnél :  az első előadás ,  eLearn ing   

  képzésné l :  a  tananyagba tör tént  első belép és  vagy megkezdés  dátumátó l )  9   

  hónapnál  kevesebb  idő  tel t  e l   

  

 FORG ALMI V IZSG ÁR A :  

      -  Betöl töt t  17 év  

      -  Sikeres e lmélet i  v izsga   

 -  Előí r t  óraszám (min.  29 óra )  igazol t  levezetése  és a min.  580 km köte lező  

   menettávo lság te l jes í tése  

-  A forga lmi  vizsgadí j  (11.000. -  F t)  megfizetése   

 

7 .  A TANFOLYAM TANTÁRGYAI ÉS AZOK ÓRASZÁMAI:  

 

https://patkoautosiskola.hu/
mailto:jogsi@patkoautosiskola.hu
https://www.patkoautosiskola.hu/
mailto:patkogyula@patkoautosiskola.hu
https://ugyfelkapu.nkh.gov.hu/jellap/
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TA NTÁ RGY  
MIN. ÓRASZÁM TANÓRÁK IDŐTARTAMA 

TANTERMI ELEARNING TANTERMI ELEARNING 

Közlekedési  i smeretek  

28 5 45 perc  
Saját  beosztás  

szer int  
Járművezetés elmélete 

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 

Járművezetési 

gyakorlat 

alapoktatás 9 Szükség 

szerint 
50 perc  

főoktatás 20 

 

8 .  OKTATÓ GÉPJÁRMŰ  TÍPUSA:  SUZ UK I SW IFT 1,2  HYBR ID GL+  

                                                            

9.  HIÁNYZÁS  (CSAK A TANTERMI KÉPZÉS ESETÉN  ÉRVÉNYES ) :  

A kötelező óraszám 10%-ánál kevesebb hiányzás megengedett, és ezt önálló felkészüléssel is lehet pótolni. 

Ettől magasabb óraszámú hiányzás esetén pótfoglalkozás keretében kell azt pótolni. A pótfoglalkozás díjtalan. 

 

10.  FELMENTÉS:  

Mentesül az Elsősegélynyújtó vizsga alól – aki már tett Közúti elsősegélynyújtó vizsgát, vagy külön jogszabály 

alapján felmentésre jogosult, és az erről szóló igazolást bemutatja. 

11.  A VIZSGÁZÓ  JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI:  
joga →  

• , hogy teljes körű, korrekt tájékoztatást kapjon a képzési szolgáltatásról a tanulmányi szerződésben megjelölt képző szervtől, 

• , hogy a törvényes képviselője útján a képzési szolgáltatás miatt eljárjon, 

• , hogy a képzési szerződést felbontsa, 

• , hogy a szerződésben meghatározott és befizetett szolgáltatási díj ellenértékét tanórákban hiánytalanul megkapja, 

• , hogy a gyakorlati képzés során szakoktatót cseréljen, 

• , hogy szolgáltatási díj ellenében pótórákat vegyen, 

• , hogy a képző szervtől hivatalos igazolást kapjon tanulmányi és vizsga adatairól, ha a tanulmányi szerződést felbontja, abban az      

esetben, ha nincs szolgáltatási díj tartozása, 

• , hogy a jogszabályi előírások keretei között a képzési szolgáltatást szüneteltesse, 

• , hogy a képző szerv iskolavezetőjénél, a képzést felügyelő megyei közlekedési hatóságnál észrevételt, panaszt tegyen a képző 

szervre vagy annak szakoktatójára, alkalmazottjára, 

• , hogy az igénybe nem vett szolgáltatás díját visszakapja 

• , hogy a befizetett szolgáltatási díjról nyugtát, számlát kapjon, 

•   eldönteni a gyakorlati oktatás során, hogy másik tanuló, szakoktató jelölt beülhet-e az oktató gépkocsiba. 

kötelezettsége →  
▪ , hogy a tanulmányi szerződés egy példányát a képző szervnek leadja, 

▪ , a jelentkezési és vizsgalap hibátlan, pontos kitöltése és mellékleteivel együtt történő leadása, 

▪ , hogy a szolgáltatási díjat – az írásos tájékoztatóban meghatározott módon – előre megfizesse, 
▪ , hogy a tanulmányi szerződésben megjelölt kategória óraszámait hiánytalanul lehallgassa, illetőleg levezesse,  

12.  A TANULÓ ÁTHELYEZÉS KIADÁSÁNAK MÓDJA:  

Amennyiben a tanuló a képzést más képző szervnél kívánja folytatni, a Patkó Autósiskola „KÉPZÉSI 

IGAZOLÁS” c. nyomtatványt ad ki a tanuló részére – 3 példányban – melynek a „Tanulói nyilatkozat” részét a 

tanuló kitölti, dátumozza, aláírja és 1 példányát visszaadja.  Ezzel az áthelyezés – az elbocsátó képző szerv 

részéről megtörtént. A folyamat DÍJTALAN! 

13 .  OKTATÁSI HELYSZÍNEK:  

 Tantermi elméleti foglalkozások: 2020.01.01-től már nem indul 

 Gyakorlati alapoktatás: Eger, KAV Rutinpályája 

 Gyakorlati főoktatás (forgalmi oktatás): Eger és környéke 

         A gyakorlati képzés váltóhelye:                            Eger, Rózsa K. u.       

14.  AZ ENGEDÉLYEZŐ  –  A KÉPZÉS FELÜGYELETÉT ELLÁTÓ –  HATÓSÁG: 

 Címe: KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

  Középkelet-magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály  

  Heves Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály  

  3300 Eger, Töviskes tér 1/A.   

 E-mail: heves@kavk.hu 

 Tel.: 36 / 510-307   36 / 510-308   36 / 510-309  

15 .  EGYÉB TUDNIVALÓK:   

         1)         A tanfolyam érvényessége: az első sikeres  elméleti vizsgától számított 2 év 

Ha a vizsgázó a fenti időtartam alatt az adott kategóriához tartozó vizsgákat sikeresen nem fejezi be, 

minden sikeres vizsgája érvényét veszti. Újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet.  

A tanuló a tanfolyam kezdetétől (tantermi képzésnél: az első előadás, eLearning   képzésnél: a 

tananyagba történt első belépés vagy megkezdés dátumától) számított 9 hónapon belül jelenthető le 

https://patkoautosiskola.hu/
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elméleti vizsgára, illetőleg ugyanezen időponttól számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát is 

kell tennie. Ezen határidőn túl a tanuló elméleti vizsgára kizárólag a tanfolyam megismétlését követően 

jelenthető.  

         2)         5-szöri sikertelen forgalmi vizsga után - pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt venni (PÁV) 

         3)         A gyakorlati oktatás megkezdhető: elméleti tantárgyból tett sikeres vizsga után 

         4/a)      A gyakorlati képzés kötelező min. óraszámai:  

 Alapoktatás:   9 óra 

 Városi vezetés: 14 óra 

 Országúti vezetés:   4 óra 

 Éjszakai vezetés:   2 óra 

 Vizsga   1 óra 

 Összesen: 30 óra          

  4/b)      A gyakorlati képzés kötelező min. menettávolsága: 580 km 

  5) Alapiskolai (vagy magasabb) végzettség igazolásának 2 módja: 

1. az elméleti tanfolyam ideje alatt bármikor bemutatható, fénymásolat készíthető róla, mely a 

Jelentkezési laphoz csatolva – az elméleti vizsgára jelentéskor leadásra kerül. Így ennek igazolásával 

több dolga nincs a tanulónak. 

2. amennyiben a tanuló nem kívánja kiadni kezéből a bizonyítványt, akkor – az első elméleti vizsgára 

jelentéstől (tehát a Jelentkezési lap leadásától), de legkésőbb az első elméleti vizsga előtt vagy után – 

bármikor személyesen bemutathatja azt a „Vizsgaközpontban”. Ha az első elméleti vizsgakor sem 

mutatja be, vizsgát tehet, de újabb vizsgára mindaddig nem írják ki, míg nem pótolja a bizonyítvány 

bemutatását. 

  6)         Az előírt összes vizsgakövetelmény sikeres teljesítéséről az utolsó vizsgát követően a vizsgaközpont 

vizsgaigazolást állít ki, melyet az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére küld meg.               

7)         Amennyiben a tanuló a gyakorlati képzést másik képző szervnél kívánja folytatni – annak semmi jogi és   

anyagi vonzata és akadálya nincs. 

  8)         A képzőszerv joga alvállalkozót foglalkoztatni. 

  9)         Részletfizetési kedvezmény: 

 1. részlet: elméleti tandíj (az elméleti képzés megkezdése előtt) 

 2. részlet: 10 óra gyakorlati tandíj (az első vezetési foglalkozáson) 

 3. részlet: 10 óra gyakorlati tandíj (ha levezette az első 10 órát) 

 4. részlet: 10 óra gyakorlati tandíj (ha levezette az első 20 órát) 

                      A tandíj-részleteket mindig a teljesítés előtt kell befizetni. 

       10)         A vizsgakérelmeket – az elméleti pótvizsgák kivételével – az Autósiskola intézi. 

       11)         A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos tudnivalókat lásd: a Tájékoztató legvégén. 

                  

16.  TANDÍJAK:  

 Elmélet i  tandíj  (Tantermi) :                                   2020.01.01- től  már nem indul  

 Elmélet i  tandíj  (eLearning):                                  33 000  Ft- tó l  ( lásd  alább)  

 Gyakorlat i  tandíj :      8  000 Ft /óra   
       A gyakor la t i  tand íjnál  a lap és  pótóra  közöt t  az árban  semmilyen  különbség  n incs.  

       A 8.000.-  F t-os óradíj  az e lső órá tól  az u tolsó órá ig  ér tendő .  

       Az e lméle t i  tandíja t  –  vá lasz tás  szer int  -  készpénzben,  vagy átuta lássa l ,  a  gyakorla ti  

tandíja t  készpénzben kell  f ize tni  –  kizárólag  a képzőszerv részére ,  számla e l lenében .        

       Az árvá ltozta tás joga fenntartva.  

          

17.  VIZSGADÍJAK:  

 Elmélet:  4  600 Ft  

 Forgalmi:                     11 000 Ft  
         A vizsgadí jakat  -  az adot t  v i zsga  megkérésekor  -  a  KAV-nak kell  f izetni .  

  

18.  EGYÉB KIADÁSOK :  

 Orvosi  alka lmassági  vizsga:  7  200 Ft   
 Eü. tandíj:         12 000  Ft  

 Eü. v izsgad í j :                               15 500 Ft  

 

 
A 16. ,  17. ,  18.  pon tokban felsorol t  összegeken k ívül  egyéb -  rejtett  kö lt ség -  NINCS .  

Így példáu l  a  rut inpálya használatáér t  sem kell  külön f izetni ,  mer t  az benne van a  tand íjban.  

 

 

https://patkoautosiskola.hu/
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KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÓ 

AZ ELMÉLETI KÉPZÉST E-LEARNING RENDSZERBEN VÉGZŐK RÉSZÉRE 

 
1.  TUDNIVALÓK :  

•  Az e-learning elméleti képzés lényege: nem kell eljárni - kötött tanrend szerinti - elméleti foglalkozásokra, 

hanem otthon - a számítógépnél - saját időbeosztás szerint végezhető el a tanfolyam. 

•  Otthonról kimozdulni kétszer kell az elméleti vizsgáig: 
O   1. Elméleti tandíj befizetése és a szerződés megkötése miatt. 
O   2. Jelentkezési lap aláírása és az orvosi alkalmassági igazolás átadása miatt. 

•  Az e-learning elméleti képzést a Patkó Autósiskola a www.etitan.hu oldalról elérhető e-TITAN 

Elektronikus Oktató Rendszer használatával végzi. 

• Az elméleti képzés bárhol végezhető, megfelelő informatikai környezet megléte esetén ➔ 
o Op. rsz.: MS Windows 7, vagy újabb / Böngésző: IE, Firefox, vagy Chrome legfrissebb verziója / Flash 

lejátszó: Adobe Flash Player legfrissebb verziója / Képernyőfelbontás: legalább 1024x768 / Internetletöltési 

sebesség: legalább 768 Kbps 

• Választható szolgáltatások: 

 

Tanfolyam megnevezése Hozzáférési idő (óra/nap) Alapóra Pótóra Póttanfolyam (óra/nap) 

B kategóriás képzés 180 nap 75 / 180 33 000 Ft 9 000 Ft 10 / 30 

B kategóriás képzés  + Elsősegély 180 nap 75 / 180 39 000 Ft 9 000 Ft 10 / 30 

B kategóriás képzés + Elsősegély 365 nap 90 / 365 42 000 Ft 9 000 Ft 10 / 30 

Kiegészítő tanfolyamok Hozzáférési idő Alapóra Pótóra Póttanfolyam  

Elsősegély – Életmentés vizsgafelkésztő tananyag 24 / 90 12 000 Ft 9 000 Ft 10 / 30 

B kat. forgalmi vizsgára felkészítő oktatóanyag 12 / 180 12 000 Ft 9 000 Ft 10 / 30 

B kat. hatósági vizsgafelkészítő 12 12 / 90 9 000 Ft 9 000 Ft 10 / 30 

B kat. hatósági vizsgafelkészítő 24 24 / 90 12 000 Ft 9 000 Ft 10 / 30 

B kat. hatósági vizsgafelkészítő és oktatóanyag 36 36 / 90 15 000 Ft 9 000 Ft 10 / 30 

B kat. hatósági vizsgafelk. és oktatóanyag + Eü. 48 48 / 90 18 000 Ft 9 000 Ft 10 / 30 

• Az elméleti képzés üteme a tanuló előrehaladásától függ. 

• Az előrehaladás, teljesítmény ellenőrzése és értékelése a modulzáró vizsgák eredményeinek azonnali 

visszajelzésével történik. 

• Az elméleti képzés (tanfolyam) sikeres elvégzéséről Képzési igazolás kerül kiállításra. 

• Pótórák (póthozzáférés) igénylésének módja: befizetés (készpénz vagy átutalás) után azonnal folytatható a 

tanfolyam 

 

2 .  FONTOS KÖTELMEK: 

• A tananyaghoz való hozzáférés egyedi azonosítóval (felhasználói név, jelszó megadása) történik.    

• A tanuló köteles titokban tartani egyedi azonosítóját.   

• A tanuló felhasználási jogosultságát nem engedheti át másnak.  

• A tananyag másolása, továbbadása, sokszorozása TILOS.   

• A tanuló tudomásul veszi, hogy az oktatási rendszer használata során számítógépének egyes adatai és IP 

címe naplózásra kerül. Továbbá rögzítésre kerül a tanuló által a képzésben történő előrehaladás, az 

oktatási rendszerben eltöltött idő, valamint a rendszer értékeli és rögzíti az ellenőrző kérdésekre adott 

válaszokat és eredményeket. 

• A tanuló hozzájárul az oktatási rendszerben adatainak kezeléséhez. 

• A tanuló gondoskodik a szükséges informatikai háttérről és internet elérésről. 

• A tanuló megismeri és betartja az eTitán rendszer  Általános Szerződési Feltételeit. 

További részletek az e-learning képzésről a Patkó Autósiskola és az e-educatio weboldalán olvashatók. 

 
J Ó  T A N U L Á S T ,  

 S I K E R E S  V I Z S G Á K A T    É S  

                B A L E S E T M E N T E S  K Ö Z L E K E D É S T  K Í V Á N  A  :  

   

   

     

  

Mutatószámok - 2023. 1. negyedév: 

ÁKÓ: - 
VSM: 
  Elmélet: -  /  Forgalom: - 
KK: 306.000.-Ft 
Magyarázatok: https://vizsgakozpont.hu/tudastar/tanacsok-
autosiskola-valasztashoz 

P A T K Ó  
A U T Ó S I S K O L A  

E G E R  

n e v é b e n :  

P A T K Ó  G Y U L A  

 

https://patkoautosiskola.hu/
http://www.etitan.hu/
http://www.e-educatio.hu/wp-content/uploads/140326_aszf_kepzesi_szerzodeshez.pdf
http://www.patkoautosiskola.hu/
http://www.e-educatio.hu/


PATKÓ AUTÓSISKOLA                     Patkó Gyula - Eger 

 

 5 

A VEZETŐI ENGEDÉLY KIADÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK 

 

NYILATKOZAT AZ ELSŐ VEZETŐI ENGEDÉLY AUTOMATIKUS HIVATALBÓLI KIÁLLÍTÁSÁHOZ 
A szolgáltatás igénybevételével elektronikus azonosítást követően, elektronikus úton tehet nyilatkozatot arról, hogy a vezetői engedély első 
alkalommal történő kiadását automatikus hivatalbóli eljárás igénybevételével, vagy ezen lehetőség kizárásával, kérelemre kívánja intézni. 
Amennyiben az automatikus hivatalbóli eljárás lehetőségével él, a jelen nyilatkozat kitöltésével és hatóság részére történő elektronikus 
benyújtásával az ezen eljárás lefolytatásához szükséges nyilatkozattételi kötelezettségének is eleget tesz. 

Jogosultak köre 
Magyarországi szokásos tartózkodási hellyel rendelkező személyek, akinek korábban még nem került kiállításra vezetői engedély sem magyar 
hatóság, sem külföldi hatóság által. 

Mit kell tennie 
A szolgáltatást a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) szolgáltatáson keresztül történő azonosítással használhatja. 
A szolgáltatás felületén tudja megtenni az okmány kiállításához szükséges nyilatkozatokat, többek között arról, hogy igénybe kívánja-e venni az 
automatikus, hivatalbóli okmánykiállítás lehetőségét, vagy kizárja ezt az ügyintézési formát. Az eljárásban meg kell adnia, hogy az elkészült okmányt 
milyen címre kéri megküldeni. 
A nyilatkozattétel során megadhatja az e-mail címét, illetve SMS fogadására képes telefonszámát annak érdekében, hogy a hatóság kényelmi 
szolgáltatásként értesíthesse Önt a következő esetekben: 
- ha az eljárás lefolytatásához minden előfeltétel teljesült, de az okmánykiállításhoz szükséges fénykép- és aláírásadat még hiányzik, 
- ha az automatikus okmánykiállítást valamely kizáró ok miatt nem lehet elvégezni, 
- ha az automatikus okmánykiállítási eljárás során bejegyzésre került a vezetési jogosultsága, így azt belföldön már gyakorolhatja, 
- valamint a vezetői engedély okmánya kézbesítése megkezdődött az átvétel helyeként megjelölt kormányablakba/okmányirodába, vagy postázásra 
került a kért belföldi címre. 
E-mail cím, illetve telefonszám megadása nem kötelező, azonban ezen adatok hiányában a fenti értesítéseket a hatóság nem tudja megküldeni az 
Ön számára. Az e-mail cím, és a telefonszám adatok kezelése kizárólag az értesítések kiküldése céljából történik az engedély-nyilvántartásban, a 
közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvényben foglaltaknak megfelelően. 
A sikeres beküldést követően a visszaigazolás letölthető az oldalról, egyben a „Vezetési jogosultság megszerzése életút” gombra kattintva 
megtekintheti az automatikus, hivatalbóli okmánykiállítási ügye állapotát. 

Határidők 
A közlekedési igazgatási eljárás jogszabály szerinti ügyintézési határideje 25 nap, a gyakorlatban azonban 

• a vezetési jogosultság azonnal bejegyzésre kerül a nyilvántartásba, ha a vezetői engedély kiállításához szükséges valamennyi feltétel 
fennállása a közúti közlekedési nyilvántartásból megállapítható – tehát valamennyi előfeltételre vonatkozó adat elektronikusan 
megérkezett a nyilvántartásba, és kizáró ok (pl. vezetési jogosultság szünetelése) sem áll fenn –, és a járművezető a hivatalbóli 
okmánykiállítást megakadályozó nyilatkozatot nem tett. 

• a vezetési jogosultság bejegyzésével egyidejűleg azonnal megindul az automatikus hivatalbóli okmánykiállítási eljárás és a kiállított 
okmány 8 napon belül postázásra kerül. 

Benyújtandó dokumentumok 
A nyilatkozat benyújtásakor semmilyen további dokumentum csatolására nincs szükség. 

Fizetési kötelezettség 
Az automatikus hivatalbóli okmánykiállítási eljárás illetékmentes. 
Amennyiben Ön a jelen nyilatkozatával az automatikus hivatalbóli okmánykiállítás lehetőségét megtagadja, akkor az ügye kérelemre, 
szintén illetékmentes eljárásban intézhető. 

Eljáró szerv 
Az automatikus hivatalbóli okmánykiállítási eljárások az ügyfél lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye, ennek hiányában szálláshelye szerint 
illetékes kormányablak/okmányiroda hatáskörébe és illetékességébe tartoznak. Erről bővebben tájékozódhat a Kormányablak weboldalon. 
Amennyiben az ügyfél vezetői engedély okmány kiállítása céljából csak fényképet és aláírásadatot kíván rögzíttetni, vagy a jelen nyilatkozatával az 
automatikus hivatalbóli okmánykiállítás lehetőségét megtagadja és kérelemre kívánja az ügyét elintézni, akkor arra bármely 
kormányablak/okmányiroda illetékes (országos illetékesség). 

Felettes szerv/jogorvoslat 
Felettes szerv: megyei, fővárosi kormányhivatal. 
Jogorvoslat: a nyilvántartási bejegyzés és a kiállított vezetői engedély ellen nincs helye fellebbezésnek, azok tartalma közigazgatás per keretében 
támadható meg. Közigazgatási perben a Fővárosi, Budapest Környéki, Debreceni, Győri, Miskolci, Pécsi, Szegedi és a Veszprémi Törvényszékek 
járnak el regionális illetékességgel. A keresetlevelet az eljárt (ügyfél lakóhelye szerint illetékes) fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi 
kerületi) hivatalához kell benyújtani, a vezetői engedély kézhezvételétől számított 30 napon belül. 

Egyéb információk 
Az automatikus hivatalbóli okmánykiállítási eljárás során a vezetői engedélyek kiállítását támogató informatikai szakrendszer automatikusan, emberi 
közbeavatkozás nélkül végzi el a teljes folyamatot az igényléstől kezdve az okmánygyártásig és a kézbesítés iránti intézkedésig, amennyiben az 
okmány kiállításához szükséges valamennyi feltétel fennállása a közúti közlekedési nyilvántartásból megállapítható, és a járművezető a hivatalbóli 
okmánykiállítást megakadályozó nyilatkozatot nem tett. 
Amennyiben Ön a jelen nyilatkozatával az automatikus hivatalbóli okmánykiállítás lehetőségét kizárja, akkor a vezetői engedélye kiállítását 
személyes megjelenéssel, kérelemre, országos illetékesség mellett kezdeményezheti bármelyik kormányablakban/okmányirodában. 
A nyilatkozat kitöltését és beküldését követően Önnek a következő teendőket kell elvégeznie, amennyiben a nyilatkozat benyújtása előtt ezeket 
még nem tette meg: 

• Sikeresen el kell végeznie az elsősegély-nyújtó vizsgát, vagy igazolnia kell mentességét a Magyar Vöröskeresztnél. 

• Menjen el háziorvosához, vagy üzemorvosához, és kérjen egészségi alkalmassági vizsgálatot. 

https://patkoautosiskola.hu/
https://kormanyablak.hu/hu
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• Sikeresen el kell végeznie a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpontnál (KAV) a vezetési kategóriára vonatkozó elméleti és 
gyakorlati vizsgát. 

• Gondoskodjon egy 3 évnél nem régebbi, okmánykiállításhoz alkalmas digitális fénykép- és aláírásadat rendelkezésre állásáról. 

o A hatóság az automatikus okmánykiállítási eljárás során megkísérli beszerezni Önről a személyiadat- és 
lakcímnyilvántartásból a 3 évnél nem régebbi, személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa kiállításakor 
készült, a vezetői engedély automatikus kiállításához felhasználható fénykép- és aláírásadatot. Amennyiben a fénykép- 
és aláírásadat beszerzése nem volt sikeres ilyen módon, akkor a Nyilvántartó értesíti Önt erről az eljárási akadályról a 
nyilatkozatok között megadott elérhetőségi adatain (e-mail cím, SMS). Ha nem adott meg értesítési e-mail címet, vagy 
SMS fogadására képes telefonszámot, akkor a fénykép- és aláírás esetleges hiányáról a hatóság külön nem értesíti, ilyen 
esetben – ha a vezetői engedély okmányát nem kapta kézhez minden egyéb feltétel (igazolás(ok), nyilatkozatok) 
teljesítését követő legfeljebb 15 napon belül - javasolt elvégezni a digitális fénykép- és aláírásadat-felvételezést a 
következő pontban említett módok valamelyikén. 

o Gondoskodhat akár előre is a 3 évnél nem régebbi digitális fénykép- és aláírásadat rendelkezésre állásáról, hogy az 
automatikus okmánykiállításnak biztosan ne jelentse akadályát ezen adatok hiánya. Ezt intézheti akár otthonról a 
videotechnológián keresztül történő egységes arcképmás- és aláírás felvételezés szolgáltatáson keresztül, vagy 
befáradhat bármely kormányablakba/okmányirodába, önálló képfelvételezési eljárás céljából. Az okmánykiállításhoz 
szükséges fénykép- és aláírásadat elektronikus úton történő elkészítéséhez a www.magyarorszag.hu weboldalon az 
„Okmányok” menüpont alatt talál további információkat. 

Az első három pontban említett igazolásokat nem kell külön benyújtania a Nyilvántartónak, illetve az okmányirodához/kormányablakhoz, mivel a 
2021.02.01. napja után megszerzett igazolásokat a kiállító szervek elektronikus úton megküldik az engedély-nyilvántartásba. 
Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben nem rendelkezik bejelentett érvényes magyarországi lakóhellyel, vagy tartózkodási 
hellyel (lakcímigazolvánnyal), de a szokásos tartózkodási helye Magyarország, és van érvényes tartózkodási okmánya (tartózkodási engedély), 
valamint bejelentett magyarországi szálláshelye, akkor a hivatalbóli okmánykiállítási eljárást jelenleg az illetékes kormányablakba/okmányirodába 
befáradva tudja igénybe venni, hivatalbóli eljárás keretében. 
Amennyiben szokásos tartózkodási helye nem Magyarország, akkor az okmánykiállítási ügyben a magyar hatóság nem járhat el, ilyen esetben ügyét 
a szokásos tartózkodási helye szerinti államban intézheti. Ebben az esetben a járművezetői vizsgát is a szokásos tartózkodási helye szerinti 
országban célszerű letennie. 
Felhívjuk a figyelmét, hogy a vezetési jogosultsága attól az időponttól áll fenn, amikor az az engedély-nyilvántartásba bejegyzésre került. Erről 
kényelmi szolgáltatásként e-mail, vagy SMS-értesítést küld Önnek a hatóság, ha Ön az ehhez szükséges adatait a nyilatkozattétel során megadta. 
Amennyiben nem adott meg értesítési e-mail címet, vagy SMS fogadására képes telefonszámot, akkor a vezetési jogosultság bejegyzés időpontjáról 
a hatóság külön nem értesíti. 
Vezetési jogosultsága az okmány birtokban tartása nélkül is gyakorolható belföldön, a nyilvántartásba történő bejegyzés időpontjától kezdve, az 
okmány kézhezvételéig, de legfeljebb a bejegyzéstől számított 30 napig. Külföldön a vezetői engedély kézhezvételét követően vezethet, amelyet 
vezetés közben magánál kell tartania. 
Az automatikus okmánykiállítás igénybevétele esetén az Életút-szolgáltatás a vezetői engedély automatikus hivatalbóli kiállításához ügytípusban 
megtekintheti az  első vezetői engedélyének kiállításához szükséges feltételek teljesítésének állapotát (a vezetési jogosultsághoz szükséges 
előfeltételekre és az azt kizáró okokra vonatkozó aktuális információkat, valamint az okmánykiállítás státuszát). 

Vonatkozó jogszabályok 
1999. évi LXXXIV. törvény - a közúti közlekedési nyilvántartásról 
1990. évi XCIII. törvény - az illetékekről 
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet - a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról 
24/2005. GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól  
13/1992. (VI. 26.) NM rendelet a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról 
31/1992. (XII. 19.) NM rendelet a közúti járművezetők elsősegélynyújtási ismeretei megszerzésének igazolásáról. 

Fogalmak 
Vezetői engedély automatikus kiállítása: a vezetői engedély első alkalommal történő kiállítása, valamint új kategória Magyarországon történt 
megszerzése, az egészségi alkalmasság meghosszabbítása vagy – az anyakönyvvezető által felvételezett és a személyiadat- és lakcímnyilvántartást 
kezelő szerv útján továbbított adatok alapján – házasságkötésből eredő névváltozás miatti vezetői engedély csere esetén a Nyilvántartó hivatalból 
gondoskodik a vezetői engedély kiállításáról, amennyiben az okmány kiállításához szükséges valamennyi feltétel fennállása a közúti közlekedési 
nyilvántartásból megállapítható, és a járművezető a hivatalbóli okmánykiállítást megakadályozó nyilatkozatot nem tett; 
A vezetői engedély kiadása első alkalommal: vezetői engedély kiállítása olyan személy részére, akinek korábban még nem került kiállításra vezetői 
engedély sem magyar hatóság, sem külföldi hatóság által. 
 

Forrás: https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,d04f8033-1ea1-4206-82fe-
eb244168f4f5%2Cnyilatkozat_az_elso_vezetoi_engedely_automatikus_hivatalboli_kiallitasahoz 

 
A nyilatkozat - az első vezetői engedély automatikus hivatalbóli kiállításához - itt is kitölthető:  
https://ekapu.nkh.gov.hu/kgh/kepzoszerv/nyilatkozat/urlap  

Természetesen van egy egyszerűbb módja is a jogosítvány átvételének: 

1. Vegye magához: 

a) a személyi igazolványát, 

b) az orvosi alkalmassági egy példányát, 

c) a vöröskeresztes igazolást. 

2. Menjen el a legközelebbi okmányirodába, ahol egyszerűen mutassa be a fentieket. 

3. Kapni fog egy igazolást, melynek birtokában már vezethet is. 

4. Várja a postást, aki 1-11/2 hét múlva viszi a jogosítványát. 

 
 

https://patkoautosiskola.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,6cbaaad5-97fb-4137-85af-858a6253afd6%2Celetut-szolgaltatas_az_elso_vezetoi_engedely_automatikus_hivatalboli_kiallitasahoz
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=41171
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=13511
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140326
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=93579
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=16849
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=17100
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,d04f8033-1ea1-4206-82fe-eb244168f4f5%2Cnyilatkozat_az_elso_vezetoi_engedely_automatikus_hivatalboli_kiallitasahoz
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,d04f8033-1ea1-4206-82fe-eb244168f4f5%2Cnyilatkozat_az_elso_vezetoi_engedely_automatikus_hivatalboli_kiallitasahoz
https://ekapu.nkh.gov.hu/kgh/kepzoszerv/nyilatkozat/urlap

