
TÁJÉKOZTATÓ! 
„D” kat. vezetői 

engedély megszerzéséhez! 
 

                          
A DEKMÁR ÉS TÁRSA Ipari és Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság – rövidített neve Dekmár és Társa Kft  
Cím: 1106 Budapest Gyakorló utca 4/E. fsz. 3. 
Telefon: 061-260-4985 
               0620-9414695 
E-mail: dekmarautosiskola@gmail.com 
Web: dekmarautosiskola.hu 
Cég formája: Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.) 
Cégbírósági bejegyzés száma: Cg: 01-09-673543/5 
Az iskolavezető neve: Dekmár Tamás 
Ügyfélfogadó címe: 1106 Budapest Gyakorló u. 4/E. fsz. 3. 
                       Telefon száma: 260-4985 
                       Ügyfélfogadási időpont: Hétfőtől –Péntekig 9:00-17:00 óráig 
Cég székhelye: 1106 Budapest Gyakorló u. 4/E fsz. 3. 
                          Telefon: 061-264-4985 
Tanfolyamra való felvétel módja: Tanfolyamra csak az vehető fel,  24 éves, vagy annál 
legfeljebb 6 hónappal fiatalabb  

 2. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;  
 közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;   
 alapfokú iskolai végzettség igazolása  
 "B" és "C" kategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik.   

Elmélet képzés: 
Távoktatás esetén a tanulónak összesen75 óra/180 nap áll rendelkezésére, hogy 
elsajátítsa az anyagot. Ez alatt kell az összes modult teljesítenie. A modulok modulzáró 
teszttel végződnek, amelyeket minimum 87%-an kell teljesíteni, hogy a program tovább 
engedje. KRESZ vizsgára a program befejezése után, a képzési igazolás megkérésével tud 
jelentkezni. 

 
Elméleti képzés:    Díja 40.000-ft. 
Minimális óraszám 28 óra: Tartalmazza a KRESZ , Járművezetés elmélete, Szerkezeti és 
Üzemeltetési ismereteket, Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetést 
Felmentés: A szerkezeti és üzemeltetés valamint a Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés 
tárgyakból megfelelő műszaki végzettség esetén (autószerelő, technikus, gépészmérnök stb. ) 
kérelemre felmentés adható. 
Az tanfolyam tantárgyainak óraszámaiban, és a tanórák sorrendiségében bekövetkezett 
változások jogát az autósiskola fenntartja. 
A gyakorlati képzés: Díja 10 500-ft/óra (alap és pótóra). 
A kötelező óraszám vizsgaórával együtt minimum 31 óra.  
Gyakorlat képzés díja összesen: 325 500-Ft. 
Két részből tevődik össze: Alapoktatásból és főoktatásból. 
Alapoktatás: Minimum 6 óra, alkalmanként max. 2óra vezethető.  



 
Fő oktatás minimum 23 óra, alkalmanként max. 4 óra vezethető 2 óránként 1 óra szünetet kell 
tartani. A 23 óra tartalmaz, 17 óra városi, 4 óra országúti, 2 óra hegyvidéki vezetést. 
A gyakorlati vezetés 2. órája a vizsgára van fenntartva. A vezetési órák időtartama 50 perc, 10 
perces szünetekkel. 
Vizsgára bocsátás feltétele:  
Elméleti vizsgára csak az bocsátható elméleti tanfolyamot távoktatásba 60óra és 90 nap 
elvégezte, akinek a felkészültsége és tudása az eredményes vizsga letételéhez megfelel, 
valamint az elméleti vizsgára eső díjat befizette és a 24 éves életkor betöltése előtt legfeljebb 
három hónappal fiatalabb.  
Vizsgázni csak az Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége központi 
helyiségeiben lehet. 
 Forgalmi vizsgára csak az bocsátható, aki az alábbi vizsgákat sikeresen letette: 
            1.   KRESZ, Járművezetői ismeretek Szerkezeti és üzemeltetési vizsga 

2. Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsga. 
3. Rutin vizsga 

Vizsgadíjak:  
Elmélet:      KRESZ.:                           4.600-ft.      
Gyakorlat: Rutin vizsga                      4.700-ft. 
                    Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés: 4.400-ft. 
                    Forgalmi vizsga: 18.500-ft. 
A vizsgadíjak összesen:        32.200-ft. 
Vizsgadíjakat mindig az aktuális vizsgák előtt kell befizetni. 
 
A képzés díja összesen: Alapórákkal és pótvizsgák nélkül vizsgadíjakkal 325 500 Ft 
Oktató gépjármű típusa: NIT-006 forgalmi rendszámú TCP Renault R332A16N típusú  
autóbusz 
A hiányzás pótlása: Az elméleti oktatásról való hiányzás pótlását az autósiskolának 
biztosítani kell megfelelő díjazás ellenében.  
Ebben az esetben az autósiskola óradíja 3. 000, Ft/ óra.  
A gyakorlati vezetés esetén a hiányzásról az oktatási szerződésben foglaltak szerint kell 
eljárni. 
A tanuló áthelyezése esetén a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módjáról a 
bizonylati album VIII. és 5.  számú mellékletében leírtak alapján kell eljárni. 
Oktatási helyszínek címe: 
Elméleti oktatás: 1106 Budapest Gyakorló u. 4/E. fsz. 3 
                              1108  Bp. Újhegyi út 3/a-5 ( Bü terem) 
Gyakorlati oktatás helyszíne és kiindulópontja: 1196 Budapest Hofherr Albert u. 109                                        
 
Az autósiskola felügyeleti szerve és telefonszáma: 

                    Budapest XI. ker. Petzvál József u. 39. 
          Telefon: 371-3030. 
 
 
A vizsgázó jogait és kötelezettségeit az autósiskola és a tanuló között beiratkozáskor létrejött 
oktatási szerződés tartalmazza, ami nem lehet ellentétes az idevonatkozó törvényerejű 
rendeletekkel.  



 
 
Vizsgaigazolás kiadása és annak feltételei: Sikeres forgalmi vizsga után a tanuló a vezetői 
engedélyt az alábbiak szerint veheti kézbe.  
Sikeres forgalmi vizsga után 3 munkanap elteltével a Budapest Főváros Kormányhivatala 
Közlekedési Felügyelőségnél (Petzvál József u. 39. ) a vizsgaigazolás kiváltható a személyi 
igazolvány bemutatásával. Ezzel az igazolással az okmányirodánál (csekk befizetése 
ellenében) kiváltható a vezetői engedély.  
A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos, külön jogszabályban meghatározott 
Fontosabb előírásokat a 326/2011 Kormány rendelet tartalmazza. 
Nem magyar állampolgárok esetében a vezetői engedély átvételekor 6 hónap  
itt tartózkodási engedélyt igazolni kell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budapest 2022.09.15. 
 
                                                                                          Dekmár Tamás  
                                                                                            Iskolavezető 
                                                                            
                                                                             


