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Tanulótájékoztató a vállalási feltételekről 

„CE” kategória 

1. Képző szerv 
neve, címe, 
telefonszáma 

 KÉPZŐ SZERV NEVE, CÍME, TELEFONSZÁMA 
Waberer’s International Nyrt. - Waberer’s Autósiskola 
Székhely: 1239 Budapest, Nagykőrösi út 351. 
Telefon: +36 1 421 6666 / 2893, 4413 
E-mail cím: info@nexpertdriver.com,  
Honlap: www.nexpertdriver.com; www.waberers.com 
Adószám: 10387128443; Képzőszervi azonosító szám: 3873;   
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/004406; 

2. Cégforma Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

3. Cégjegyzék szám 01 10 041375 

4. Iskolavezető Pjadik Igor László (e-mail: info@nexpertdriver.com, telefon: +36 1 421 6666 /2893) 

5. Ügyfélfogadási 
rend 

1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.  
telefon: +36 1 421 6666 / 2893, 4413 
ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 08:30 – 12:30; Szerda: 12:30-16:30 

6. Telephelyek 1239. Budapest Nagykőrösi út 351; telefon: +36 1 421 6666/2893, 4413 
E-learning rendszerű képzés esetén, a tanuló által választott tetszőleges helyszínen 
(stabil internet elérés szükséges). 

7. Tanfolyamra való 
felvétel módja 

Jelentkezés személyesen, ügyfélfogadási időben, tanfolyamkezdés pedig az előírt 
feltételeknek való megfelelés esetén a tájékoztató átnézése és elfogadása után, a 
felnőttképzési szerződés kitöltése és a jelentkezési lap aláírása után 

8. Előírt egészségi 
és PÁV 
alkalmassági 
vizsgálatok 

Érvényes, I- fokú és 2-es csoportú, egészségi alkalmasságot igazoló okirat (vagy 
ennek meglétét igazoló vezetői engedély másolata). 
PÁV alkalmassági vizsgálaton kell részt venni azoknak a tanulóknak, akik 5 
sikertelen forgalmi vizsgát tesznek, és tovább szeretnék folytatni tanulmányaikat. 

9. Tanfolyamra való 
felvétel és 
vizsgára bocsátás 
feltételei, 
vizsgaigazolás 
kiadásának 
feltételei 

Képzésbe való bekapcsolódás feltétele 18 éves életkor, érvényes B és C kategóriás 
nem kezdő vezetői engedély. A jelentkező közúti járművezetéstől, illetve vezetési 
jogosultságtól való hatósági eltiltás alatt nem állhat! Alapfokú iskolai végzettség, 
melyről a tanuló a jelentkezési lapon nyilatkozik, és legkésőbb az első vizsga napján 
az eredeti iskolai bizonyítvány bemutatásával igazolja a vizsgaközpont részére. Ha a 
tanuló az alapfokú iskolai végzettségét nem igazolta, annak teljesítéséig a következő 
vizsgára nem bocsátható, illetve részére vizsgaigazolás nem állítható ki.  
Az igazolás az alábbi módokon történhet meg:  
a, személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett 
doktori címmel  
b, az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti-, vagy közjegyző, vagy a 
kiállító által hitelesített példányával  
c, külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles 
fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott 
tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott 
„Bizonyítvány és oklevél mintatár”- ban)  
d, a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – 
magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági 
bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem 
régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony 
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igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább 
alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.  
 
Elméleti vizsgára bocsátható, aki 
- a tantervi képzésben megvalósuló elméleti tanfolyam előírt óraszámait azok 10%-át 
meg nem haladó hiányzással elvégezte, illetve a hiányzásokat pótolta, 
- hiánytalanul kitöltötte és aláírta a jelentkezési lapot, 
- egészségi alkalmasságot igazoló orvosi véleményt leadta (vagy azzal egyenértékű 
vezetői engedély másolatot), 
- érvényes B és C kategóriás jogosítványának a másolatát mellékelte. 
 
Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki 
- az elméleti vizsgatárgyakból sikeresen levizsgázott,  
- rutin vizsgához a kötelezően előírt minimum 6, forgalmi vizsgához pedig a 
minimum 8 gyakorlati (4 óra városi, 2 óra országúti, 2 óra hegyvidéki) órát 
teljesítette, és ezt a vezetési kartonban aláírásával igazolta, illetve a biztonsági 
ellenőrzés és üzemeltetés vizsgához a tanfolyamon részt vett. 
- a 18 életévét betöltötte. 
Forgalmi vizsga csak sikeres rutin és BÜ vizsga után tehető! 
Vizsgaigazolás kiadásának feltétele: Sikeres forgalmi vizsga után a vizsgaközpont 
elektronikus úton továbbítja a közlekedési igazgatási hatóság részére. 

10. A tanfolyamok 
tárgyai, 
óraszámai 

Elmélet: Az e-learning rendszerű elméleti képzésnél a tananyag elsajátítása a tanuló 
egyéni időbeosztása alapján és egyéni haladási üteme szerint történik a képzésre 
meghatározott időkeretek között (érvényesség 180nap / tanulási idő 75óra). 
tantermi képzés 1óra=45p 
Tanfolyamunk órabeosztása:  
közlekedési ismeretek: 6 óra,  
vezetéselmélet: 4 óra,  
szerkezeti és üzemeltetési ismeretek foglalkozás: 4 óra. 
A megengedett hiányzás max. 10%. Ennél nagyobb arányú hiányzás esetén a 
tanulónak pótolni kell az elmulasztott órákat! A pótfoglalkozások időpontjait az 
elméleti oktató jelöli ki. 
 
Gyakorlat minimum óraszámai (1óra=50perc): 
-biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés tantárgy 6 óra. 
-alapoktatás 6 óra ( a rutin vizsga díjfizetés szempontjából nem számít tanórának!) 
-városi vezetés 4 óra 
-országúti vezetés 2 óra 
-hegyvidéki vezetés 2 óra  
Minimálisan kötelező menettávolság: 168 km 
( a forgalmi vizsga díjfizetés szempontjából tanórának minősül!) 
 
Gyakorlati foglalkozáson a Tanuló felkészültségi szintjét az oktatónak kell felmérnie. 
Ha a Tanuló a kötelező óraszám eltöltése után az oktató objektív megítélése szerint 
nincs még vizsgaérett állapotban, az oktató javaslatára közös megegyezés alapján a 
Tanuló pótórákat tud venni. 

11. Oktatójárművek Waberer’s International Nyrt által biztosított (a tandíjban benne van): 
Volvo VTA3T FH vontató + Schmitz Cargobul SCB S3T félpótkocsi 

12. Hiányzás 
pótlásának 
módja 

Az elméleti tanfolyamról a hiányzás megengedett mértéke az előírt óraszámok max 
10%-a. Az elméleti előadások pótlása ingyenes bármely párhuzamosan futó, vagy 
soron következő azonos kategóriájú tanfolyamban. 
Gyakorlati óra kimaradás az oktatóval egyeztetett módon pótolható. 
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13. Tan- vizsga- és 
egyéb díjak 

Elmélet (tantermi / e-learning oktatás) + Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés 
(14+6ó): 49 300 Ft (37 300 Ft + 12 000 Ft) 
Közlekedési ismeretek vizsga (alap és pót): 4 600 Ft 
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek vizsga (alap és pót): 4 600 Ft 
Gyakorlat óradíj: 210 000 Ft (14 000 Ft/ó; minimum óraszám: 14+1 óra) 
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsga (alap és pót): 4 400 Ft 
Rutin vizsga (alap és pót): 3 500 Ft 
Forgalmi vizsga (alap és pót): 11 000 Ft 
Orvosi alkalmassági igazolás kiállítása (orvosonként eltérő lehet!): 10 800 Ft – 
háziorvosnál kell fizetni! 
Elsősegély vizsgadíj: 8 200 Ft 
A tandíj befizetésének ütemezését, kedvezményeket a tanulóval megkötött képzési 
szerződés tartalmazza. 
Elsősegély vizsgadíjat a Vöröskereszt számlájára szóló postai csekken kell 
kifizetni. 
A képzési költség, valamint az annak alapját képező díjtételek beszedésére és 
számla kiállítására kizárólag a képző szerv jogosult. A képzésben közreműködő 
szakoktató a tanulótól díj vagy ellenszolgáltatás átvételére nem jogosult, a képző 
szervnek számla ellenében megfizetett képzési költség minden képzéssel 
kapcsolatos díjat tartalmaz. 

14. Tantárgyi 
mentességek 

Megfelelő végzettség esetén Szerkezeti és üzemeltetési ismeretekből és BÜ 
ismeretekből kaphat mentességet (a tantárgy hallgatása és vizsgája alól is mentesül). 
Az elfogadható iskolai végzettségek listáját a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 
tartalmazza. 
A mozgáskorlátozott, vagy siket tanulót a képzés elméleti tantárgyainak tantermi 
foglalkozásain való részvétel alól - kérésére - az iskolavezető mentesíti. A mentesített 
tanulók felkészítésében a képző szerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint 
működik közre. 

15. Iskolaváltás Más képzőszervtől érkező tanuló számára egyszeri adminisztrációs költség kerül 
felszámításra: 25 000 Ft 
Ha a tanuló másik iskolánál szeretné folytatni tanulmányait az autósiskola a 
tanulónak 3 napon belül Képzési Igazolást állít ki, mely biztosítja Tanuló számára 
tanulmányainak haladéktalan folytatását más képzőszervnél. Ezzel egy időben a 
tanuló a teljesített oktatásért járó díjat köteles megfizetni. 
 

16. Oktatási 
helyszínek 

Oktatási helyszín: 1239 Budapest Nagykőrösi út 351 B épület oktatóterem 
Rutinpálya: XIX. kerület, Budapest, Hofherr Albert utca 109. tanpálya 

17. Pótórák Gyakorlati foglalkozáson a Tanuló felkészültségi szintjét az oktatónak kell felmérnie. 
Ha az oktató véleményével nem ért egyet, akkor az oktató a vizsgára bocsátással 
szemben fenntartással élhet. Ha a Tanuló a kötelező óraszám eltöltése után az oktató 
objektív megítélése szerint nincs még vizsgaérett állapotban, az oktató javaslatára 
közös megegyezés alapján a Tanuló pótórákat tud venni. A gyakorlati pótóra díja a 
kategória alapórájának díjával megegyező. 

18. Engedélyező 
hatóság, 
Felügyeletet 
ellátó szervezet 

Engedélyező hatóság: Építési és Közlekedési Minisztérium, Székhely: 1054 
Budapest, Alkotmány utca 5. Postai cím: 1358 Budapest, Pf. 14., E-mail: 
info@ekm.gov.hu 
Felügyeleti szerv: KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. 
(KAV) Felügyeleti és Módszertani Igazgatóság Székhely: 1033 Budapest, Polgár utca 
8-10. E-mail: info@kavk.hu 
Amennyiben a tanuló a képzési szolgáltatással nincs megelégedve, az iskolavezetőnél 
tehet panaszt. További vita esetén a tanuló az iskola felügyeleti szervéhez fordulhat.  

mailto:info@kavk.hu
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19. Vizsgázó jogai 
és 
kötelezettségei 

A vizsgázó jogai: 
A tanulónak joga, hogy az általa befizetett összegért megfelelő szolgáltatást kapjon. 
A tanuló jogosult panasszal élni, panaszát az iskolavezetővel megbeszélni. Tanulónak 
jogában áll az iskolával megkötött felnőttképzési szerződést felmondani.  
A vizsgázó kötelességei: 
- személyazonosságát érvényes személyazonosító okmánnyal a vizsgabiztosnak 
igazolni, 
- meglévő vezetői engedélyét a vizsgára magával vinni, 
- a vizsgára bocsáthatóság körében és azt megelőzően valós tartalmú nyilatkozatokat 
tenni és valós adatokat szolgáltatni; 
- a vizsgán megfelelő öltözékben, pihenten jelenik meg és a vezetés képességére 
hátrányosan ható szerek, gyógyszerek, alkohol, kábító, és ajzó szerek befolyása alatt 
vagy ezek maradványállapotában nem áll, amit a vizsgaértékelő lapon lévő 
nyilatkozatának aláírásával igazol, 
- a gyakorlati vezetési órákat a vezetési kartonban aláírásaival igazolja 
- a vizsga típusához tartozó vizsgadíjat megfizeti. 

20. Vizsgadíjak, és 
befizetésük 
módja 

 

A tanuló vizsgákra való bejelentését az autósiskola intézi, ennek megfelelően az 
alapvizsgák díjait a tandíjjal együtt az autósiskolához kell befizetni. 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. 

A képzési költség, valamint az annak alapját képező díjtételek beszedésére és számla 
kiállítására kizárólag a képző szerv jogosult. A képzésben közreműködő szakoktató a 
tanulótól díj vagy ellenszolgáltatás átvételére nem jogosult, a képző szervnek számla 
ellenében megfizetett képzési költség minden képzéssel kapcsolatos díjat tartalmaz. 

21. Vezetői 
engedély 
kiadása 

Vezetői engedély kiadásának feltétele a személyazonosság igazolásán kívül a 
Magyar Vöröskeresztnél megszerzett elsősegély vizsga- és az érvényes B és C 
kategóriás jogosítvány bemutatása. 
Elsősegély vizsga alól mentességet jelent a az elsősegély vizsgával egyenértékű, 
jogszabályban felsorolt szakirányú végzettséget igazoló oklevéllel rendelkezők, 
és ezt annak eredetijével igazolni tudók, valamint az 1984. január 1 után szerzett 
bármilyen járműkategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezők, és a 
„trolibusz” kategóriára érvényes engedély, „mezőgazdasági vontató”, 
„segédmotoros kerékpár”, „lassú jármű” kategóriában közúti járművezetői 
jogosultságot szerzett személyek. 
Nem magyar állampolgárokat illető különös feltételek: 
- magyarországi lakcímkártya, vagy minimum 6 hónapos tartózkodási engedély 
- iskolai végzettségről szóló bizonyítvány eredetije és annak hiteles fordítása, 
valamint hatáskörrel rendelkező magyar hatóság által hozott határozat, hogy a szóban 
forgó okmány legalább alapfokú végzettséget igazol (hiteles fordítás és határozat nem 
kötelező, ha az adott okirat tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság 
által létrehozott mintatárban) 

A jelen Vállalási Feltételekben és Tanulótájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben a 
2013. évi V. tv. a polgári törvénykönyvről és a 24/2005(IV.21.) GKM rendelet előírásai az 
irányadók. 

Budapest, 2023.01.02. 

 Pjadik Igor László 

 Iskolavezető 


