
Így szerezz jogsit!
Gyakorlati tippek, tanácsok 
és hasznos információk a 

K.O. Autós- és Motoros Iskolától!

A MOtOrOs Képzés érdeKel?

Weboldalunkon részletesen megtalálod, hogy az 
egyes kategóriák esetében mi az elvárás (életkor, kép-
zettség, kötelezően vezetendő km) és mennyibe kerül 
a tanfolyam. Jó ha tudod, hogy a vezetéshez az alábbi 
felszerelés szükséges: bukósisak; szemüveg (a bukósi-
sak kialakításától függően), protektoros hosszúnadrág 
(nadrágba illeszthető, vagy nadrágra csatolható térd-
protektor), protektoros dzseki (dzsekibe illeszthető, vagy 
dzsekire csatolható könyök- és gerincprotektor), protekto-
ros kesztyű; magas szárú zárt cipő, vagy csizma. 

ElsősEgély tanfolyam

Az elsősegély tanfolyamot is elvégezheted online, a tan-
anyag 90 napig elérhető, elvégezhető önállóan, vagy a 
kategóriás tanfolyamok részeként is.
• Ha csak az elsősegély tanfolyamot szeretnéd elvégez-

ni hívd kolléganőnket a 06-70/492-5849-es számon,
• ha már online tanulsz nálunk, az E-Titán rendszeré-

ben, a Főoldalon megtalálod az Egyéb tananyagok 
között az EÜ felkészítést!

• ONLINE elsősegély nyújtó tanfolyam ára:  
10.000 Ft + vizsgadíj: 8.200 Ft

Hogyan kapod mEg a jogosítványt?

A sikeres forgalmi vizsga után 3 munkanapon belül küldi a 
Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont a vizsgaiga-
zolást a Kormányablakba. Ott bemutatva az eredeti orvo-
si alkalmasságit és az elsősegély vizsgát igazoló kártyát, 
vagy az egészségügyi végzettséget igazoló eredeti bizo-
nyítványt lehet kérelmezni a jogosítvány kiállítását.

Ha mindez megvan, irány a forgalom, gyakorolj sokat! 

Adj időt magadnak a kellő rutin megszerzésére, a kezde-
tekben inkább haladj lassabban, a fő a magad és a többi 
közlekedő biztonsága!

Biztonságos, jó vezetést kívánunk!

www.ko-autosiskola.huwww.ko-autosiskola.hu

további hasznos információkat találsz web- és 
facebook oldalunkon, de személyesen is 

várunk iskolánkban!

Ha kérdésed van, küldd el e-mailben!

K.O. Autós – és Motoros Iskola

     6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 37.

    06 70/492-5849

   info@ko-autosiskola.hu

   www.ko-autosiskola.hu

   k.o.autos.suli

   koautosiskola





Hogyan jElEntkEzz tanfolyamainkra?

onlinE mÓdon  
A K.O. Autós-és Motoros Iskolában már nem csak online ta-
nulhatsz, de a beiratkozáshoz sem kell bejönnöd az iskolába!
Minden információt megtalálsz weboldalunkon: 
ko-autosiskola.hu/online-jelentkezes/

szEmélyEsEn iskolánkban, 
(6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 37.) 
hétfőtől péntekig 8:00-17:00 óra között. 

Jelentkezéshez hozd magaddal a következőket:
• személyi igazolvány, lakcímkártya, jogosítvány 

(amennyiben rendelkezel más kategóriából vezetői 
engedéllyel).

• kezdő részlet (amelynek kategóriánkénti mértékét 
megtalálod weboldalunkon).

• a tanfolyamot tanulói szerződés szabályozza, ame-
lyet Te és ha még nem töltötted be a 18. életévedet, 
úgy a szülő/törvényes képviselő is aláír.

az onlinE bEiratkozás ElőnyEi

• Kényelmes: mindent elintézhetsz online: beiratkozás, 
fizetés, tanulás, csupán vizsgáznod és vezetned kell 
személyesen.

• 180 NAPIG (és 75 óráig) érheted el a tanfolyamot, ha 
online iratkozol be (szemben a személyes beiratko-
záskor biztosított 90 nap, 60 órával)

• A szerződést és minden szükséges tudnivalót postá-
zunk számodra

E-lEarning (onlinE) ElmélEti képzés

• az e-learning képzés során a gépjárművezetői tanfo-
lyamok elméleti tananyagát elektronikusan sajátítha-
tod el, csak internet hozzáférésre van szükséged. 
Az ismeretek rögzülését szituációs gyakorlatok, tesz-
tek és interaktív animációk teszik könnyebbé. 

• szinte minden kategória esetén választhatod ezt a 
képzési módot a K.O. Autós-és Motoros Iskolában: 
am, a1, a1(b), a2, a, b, C, CE kategóriák esetén is.

• az online tanfolyam maximum 90 napig elérhető,  
60 óra hozzáférés biztosított a programhoz, ezen idő 
alatt kell feldolgozni a teljes tananyagot. Ha eléred a 
90 napot, vagy a 60 órát, nem tudsz tovább belépni a 
felületre, csak pótdíj ellenében. 

• a rendszerbe való első belépéstől számított 9 hó-
napon belül el kell menni elméleti vizsgára és a 
tanfolyam kezdetétől számított 1 éven belül sikeres 
Kresz vizsgát kell tenni. Amennyiben ezen feltéte-
lek valamelyike nem teljesül, az elméleti képzést újra 
meg kell ismételni.

Ha a tananyagot elvégezted, képzési igazolást állít ki a 
rendszer, amelyet e-mailben megkapsz Te is és mi is, ez-
után jelentkezhetsz elméleti vizsgára.

mikor jElEntkEzHEtsz ElmélEti vizsgára?

• ha a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezted, 
és az első vizsgaidőpontig a tanfolyam megkezdésétől 
számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el,

• ha leadtad az orvosi alkalmassági vélemény erede-
ti példányát irodánkban (háziorvostól kell kérni, ára 
7.200 Ft, melyet a háziorvosnak kell kifizetni),

• fontos: az alapfokú végzettségedet igazoló bizo-
nyítványt hozd magaddal az első vizsgádra! miu-
tán a vizsgabiztos megnézte, vissza is kapod.

mi a tEEndő, Ha nEm sikErül  
az ElmélEti vizsga?

sikertelen elméleti vizsga esetén az adott tanfolyam 
megkezdésétől számított 1 év áll rendelkezésedre, 
hogy sikeres elméleti vizsgát tegyél. Amennyiben ez 
nem teljesül, a tanfolyamot teljesen elölről kell kezdeni! 
Ugyanez érvényes arra is, ha az adott tanfolyam meg-
kezdésétől számított 9 hónapon belül nem kezded meg 
a vizsgázást.

a vizsga érvényEsségE

A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig 
érvényes. Ha kifutsz az időből (azaz nem teszel 2 éven 
belül sikeres forgalmi vizsgát), akkor képzésed érvényét 
veszti, új tanfolyamot kell kezdened, melybe az elméleti 
és gyakorlati képzés is beletartozik!

irány a forgalom!

a kötelező vezetési óraszám „b” kategória esetén 30 
óra (29 óra vezetés + 1 forgalmi vizsga óra), valamint 
580 km-t is vezetned kell. Amennyiben a kötelező óra-
szám levezetésével nincs meg az 580 km, úgy pótórát 
kell venned.
Egy tanóra 50 perc vezetést jelent.
Honlapunkról  - www.ko-autosiskola.hu - letölthető a for-
galmi minősítő lap, amely alapján a vizsgabiztos értékel 
a forgalmi vizsgán.
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