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A KÉPZŐ SZERV MEGNEVEZÉSE:
BÓNAVI Autósiskola Korlátolt Felelősségű Társaság.
Fantázia neve: Bóna Vilmos Autósiskola Kft.
Címe: 6721 Szeged, Szilágyi utca 2. 1. em. 103.
Telefonszáma: 0620/5653-999
email: bonavi.auto@gmail.com
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/000934
Nyilvántartási száma: 00273-2013
web: www.bonavilmos.hu
2. CÉGFORMA: Korlátolt Felelősségű Társaság
3. A CÉGBÍRÓSÁGI BEJEGYZÉS SZÁMA: 06-09-020011
4. Adószám: 24292070-1-06
5. NKH Képzési Engedélyszám: KE/ST/82/A/2034/1/2013.
Bank: K&H Bank Zrt. , számlaszám: 10402805-50526974-85871009
6. AZ ISKOLAVEZETŐ NEVE: Bóna Vilmos
email:bonavilmos@gmail.com
Tel: 0630/22-88-444
Ügyfélfogadási időpontja: Telefonos egyeztetés alapján.
7. AZ ÜGYFÉLFOGADÓ CÍME: 6721 Szeged, Szilágyi utca 2. 1.em. 103.
Telefonszáma: 0620/5653-999
Az ügyfélfogadás időpontjai:
Hétfő - Kedd - Csütörtök 09:00 -17:00, Szerda 09:00-18:00, Péntek 09:00-16:00.
8. A TELEPHELYEK CÍME:
Ügyfélfogadó:
6721 Szeged, Szilágyi utca 2. 1.em. 103.
Tanterem:
6721 Szeged, Szilágyi utca 2. 1.em. 104.
Kérjük, hogy az alábbi információkat figyelmesen olvassa el és bármilyen felmerülő kérdéssel
kapcsolatban forduljon az ügyfélszolgálatunkhoz vagy az iskolavezetőhöz.
9. A TANFOLYAMRA VALÓ FELVÉTEL MÓDJA
a) A 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet szerint közúti járművezetőket tanfolyamon kell képezni.
Valamennyi tanfolyamunk esetében teljes képzési szolgáltatást biztosítunk, mely elméleti
és gyakorlati részekből áll. A jelentkezés alkalmával ellenőrizzük, hogy a jelentkező
(továbbiakban: ügyfél) megfelel-e a rendeletben foglalt feltételeknek.
b) Nyomtatványok kitöltése: Ügyfélszolgálati irodánkban az adott kategóriára jelentkezési
lapokat adunk át. A jelentkezési lapokon csak a vastagon keretezett részeket és a
nyilatkozatot kell kitölteni. Tollal lehetőleg nyomtatott betűkkel írjon. A megfelelő
helyeken viszont saját kezűleg kell aláírni.
c) Jelentkezéskor személyi igazolvány, orvosi alkalmasság igazolása, bizonyítvány, és ha
van vezetői engedély, akkor ezeknek a bemutatása szükséges.
d) A jelentkezési lapon nyilatkoznia kell az alapfokú iskolai végzettségének meglétéről, amit
bizonyítvánnyal támaszt alá, illetve (jelezni kell, ha járművezetéstől eltiltási szankció alatt áll/állt.)
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e) A bizonyítványt az Autósiskolában be kell mutatni jelentkezéskor. Elméleti vizsgára a
tanulónak magával kell vinnie!
f) Tandíjbefizetés: Készpénzzel vagy bankkártyával a helyszínen, iskolánk ügyfélszolgálati irodájában
lehetséges. OKTATÓ KÉSZPÉNZT NEM VEHET ÁT! Ha az oktató az órát nem írja be a vezetési
kartonba, vagy nem íratja alá, azonnal jelezze iskolánk felé!
g) Vizsgadíj befizetése: az elméleti alapvizsgákat kizárólag iskolánk ügyfélszolgálati
irodájában lehet befizetni. Az esetleges elméleti pótvizsgadíjat, akár rögtön a sikertelen
vizsga után, a következő vizsga időpontjának egyeztetésével ott kell rendezni az elméleti
vizsga helyszínén. Cím: 6728 Szeged, Kereskedő köz 5/A-5/B.
h) E-Learning képzés: Iskolánkban lehetőség van az elméleti képzést E-Learning képzéssel
elvégezni.
10.

AZ ELŐÍRT EGÉSZSÉGI ÉS PÁV ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATOK KATEGÓRIÁNKÉNT

a) Egészségi alkalmasság: Jelentkező köteles az alkalmassági vizsgálat elvégzésére az első
fokon jogosult orvosnál (háziorvos, üzemorvos, üzem-egészségügyi szakrendelés)
megjelenni, magát a szükséges 1. csoportú illetve „C”és „C+E” kategória esetén 2.-es
csoportú egészségi alkalmassági vizsgálatnak alávetni.
b) Pályaalkalmasság: Iskolánk által szervezett tanfolyamokra, ill. a vizsgák letételéhez
általában nem szükséges a pályaalkalmassági vizsgálat. Előzetes pályaalkalmassági vizsgálat
csak akkor szükséges, ha azt az orvosi vizsgálat során vagy egyébként azt elrendelték.
11.
A TANFOLYAMRA TÖRTÉNŐ FELVÉTEL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS
FELTÉTELEI KATEGÓRIÁNKÉNT
a) Életkor: Tanfolyamra csak az vehető fel, aki a külön jogszabályban meghatározott életkort,
„AM” 14 év, „A1" 16 év „A2” 18 év, „A24” 24 év, vagy 2 éves A2 jogosítvány esetén
20 évet betöltötte. "B" 17 év, „B+E” 18 évét betöltötte, vagy annál legfeljebb fél
évvel fiatalabb „C” 18 év, „C+E” 18 évét betöltötte, vagy annál legfeljebb fél évvel
fiatalabb. „C+E” kategória esetén a tanulónak nem lehet „kezdő vezetői” engedélye.
Elméleti vizsgára csak az bocsátható, aki legfeljebb az előírt életkornál három hónappal
fiatalabb. Gyakorlati vizsgát az tehet, aki a külön jogszabályban meghatározott életkort
betöltötte.A „C” , és a „CE”, kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító
engedély a 18. életévbetöltésétől is kiadható, azonban ezen gépjárművek vezetésére
jogosító engedélyek – a 21. életév betöltéséig – kizárólag Magyarország területén
jogosítanak vezetésre.”
b) Külföldi állampolgárok iskolai végzettség igazolására szóló eredeti,- vagy közjegyző, vagy a
kiállító által hitelesített példányával, külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti
okmánnyal és annak hiteles fordításával (kivéve, ha adott formájában és tartalmában
szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban
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Vagy a három hónapnál nem régebbi magyarországi felsőoktatási intézmény által kiadott
hivatalos hallgatói jogviszony igazolás.
c) Rendőrségi záradék: Csak speciális esetekben kell (pl. Külföldi állampolgár az illető, vagy
korábban szabálysértést követett el, ill. eltiltás alatt áll stb.)
d) Az összes anyagot, a nyilvántartó lapot, a jelentkezési lapot, iskolai végzettséget igazoló
bizonyítvány hitelesített másolatát és az orvosi igazolást az ügyfélszolgálati irodában kell
leadni. A felkellékezett jelentkezési lap adategyeztetése és átvizsgálása után
szerződéskötésre kerül sor. Szintén itt kezdeményezheti - az igazoló okirat bemutatásával tanfolyami felmentését.
e) Elméleti vizsga: Elméleti vizsgára csak az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti
részét igazoltan elvégezte,
vagy az alól felmentették, az első elméleti vizsgajelentésig az adott tanfolyam
megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el továbbá a szabályosan
kitöltött jelentkezési lapot és mellékleteit: a „7.d”pontban felsorolt anyagokat, tanés vizsgadíj befizetését igazoló bizonylatot ügyfélfogadó irodánkban időben leadta,
ill. ugyanitt a tan- és vizsgadíjat befizette, és sikeres házi vizsgát tett, a gépjármű
vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetében az
alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik illetve
bemutatja.
Az első elméleti vizsgát mindenképp a tanfolyam megkezdésétől számított 9
hónapon belül meg kell próbálni!
Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem
teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését
követően jelenthető ismét elméleti vizsgára. Ez a 2014.10.01 után induló elméleti
tanfolyamok esetén érvényes.
f) Nem magyar állampolgárnak a vezetői engedély kiadásához 6 hónapos itt tartózkodási
engedély szükséges. Nem kell a hat hónapos magyarországi tartózkodás, ha a kérelem
a belföldön korábban megszerzett vezetői engedély pótlására vagy a külföldön
megszerzett vezetői engedély honosítására irányul. Ugyanígy az EU polgárokra sem
vonatkoznak a fentiek.
g) Gyakorlati vizsga: Járműkezelési, BÜ és forgalmi vizsgatárgyakból vizsgára csak az
bocsátható, aki az összes elméleti tárgyból sikeresen vizsgázott, és az adott tanfolyam
kötelezően előírt gyakorlati részét elvégezte és a kötelezően előírt menettávolságot
igazoltan teljesítette. Forgalmi vizsga csak sikeres járműkezelési vizsga után tehető le,
kivéve „B”- kategória. „B+E” „C” és „C+E” kategória esetében a tanuló sikeres Bü és rutin vizsga
után tehet forgalmi vizsgát!
Mentesül az elméleti tanfolyam és vizsga alól és gyakorlati vizsgára bocsátható az is, aki
„A2” alkategóriás vizsgához – két évnél nem régebben szerzett – „A1” alkategóriás vezetői
engedéllyel rendelkezik és két éven belül „A1” alkategóriára sikeres elméleti vizsgát tett;
„A” kategóriás vizsgához – két évnél nem régebben szerzett –„A korl.” kategóriás vagy „A2” vagy
„A1”
alkategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és két éven belül „A korl.”
kategóriára vagy „A1” vagy „A2” alkategóriára sikeres elméleti vizsgát tett;„C” kategóriás
vizsgához – két évnél nem régebben szerzett – „C1” alkategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik.”
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Amennyiben a tanuló mentesült az elméleti tanfolyam és vizsga alól, gyakorlati vizsgáit a
vezetési karton hitelesítésétől számított 12 hónapon belül kell sikeresen teljesítenie.
A 12 hónapon túl kizárólag a (a) bekezdés alapján mentesülők esetében a teljes gyakorlati
képzés, az (5) bekezdés alapján mentesülők a teljes képzés megismétlését követően
jelenthető újabb vizsgára.”
Elméleti és gyakorlati vizsgán való részvételnek a feltétele: személyi igazolvány, lakcímkártya, ha
már van meglévő vezetői engedély, illetve ki nem váltott vezetői engedély esetében a vizsgáról
szóló igazolás eredeti példánya. Ezek hiányában a vizsgán való részvétel nem lehetséges! Ezen
dokumentumok fénymásolatai nem helyettesítik az eredeti okmányokat.
12. A VIZSGAIGAZOLÁS
A vezetői engedély kiadásának feltételéül az a vizsgázó tett eleget, aki az előírt vizsgatárgyakból
megfelelt, vagy azok teljesítése alól jogszabály alapján felmentést kapott.
A vizsgaközpont a sikeres vizsgáról kiállított vizsgaigazolást, az illetékes közlekedési igazgatási hatóság
részére küldi meg!
A sikeres vizsgát követően 3 munkanap elteltével a Kormányablaknál lehet jelentkezni a
jogosítványért, személyi igazolvánnyal, lakcímkártyával, elsősegély kártyával, valamint az
eredeti orvosi alkalmassági igazolással.

13. AZ ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ISMERETEK MEGSZERZÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
a) Az alapfokú ismereteket elsajátítani tanfolyam keretében, ill. tanfolyam mentesen is
megengedett. Vizsgázni kizárólag a Magyar Vöröskeresztnél lehet. A vizsgadíj 12.100 Ft.
A Csongrád Megyei Vezetőség címe: 6724 Szeged Kossuth Lajos sgt. PLÁZA.
Telefonszáma:70/933-8045.
b) Az elsősegély ismeretek megszerzését tanúsító Igazolás bemutatása alóli mentesítések:
A vizsgaigazolás kiadásához az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító
- a Magyar Vöröskereszt által kiállított - igazolás (a továbbiakban: Vöröskeresztes igazolás)
megszerzésének kötelezettsége alól mentesülnek a külön jogszabály176 alapján:
- az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi,
- az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi,
- védőnői,
- dietetikusi,
- mentőtiszti,
- gyógytornász,
- egészségügyi szakoktatói,
- diplomás ápolói oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők, valamint
- a közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, és
- az egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek,
továbbá minden olyan vizsgázó, aki:
- 1969. július 1-je és 1983. december 31-e között „D” kategóriára vezetői engedélyt, vagy
„trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt szerzett;
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- 1984. január 1-je után:
bármely járműkategóriára vezetői engedélyt,
„trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt,
„Mezőgazdasági vontató”, „Segédmotoros kerékpár”, „Lassú jármű” kategóriában közúti
járművezetői jogosultságot szerzett.
A mentesítési kérelmek elbírálásakor a szakma megnevezését és a szakképesítés
szakmai tartalmát kell meghatározónak tekinteni. Amennyiben a mentesítés érdekében az
elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító igazolás alátámasztására külföldön,
illetve nem magyar nyelven kiállított iratot nyújtanak be, azt hiteles magyar fordítással és a
Magyar Vöröskereszt által kiállított megfelelőségi nyilatkozattal is el kell látni.
További mentesítés a Vöröskeresztes igazolás megszerzése alól nem adható.

c) Mentesítések a „szerkezeti és üzemeltetési ismeretek” és a „biztonsági ellenőrzés és
üzemeltetés” tan- és vizsgatárgyakból
- bármely egyetemen, főiskolán szerzett
- gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöki vagy üzemmérnöki oklevél;
- gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöktanári oklevél;
- gépész-, autógépész-, közlekedés üzemmérnöki műszaki tanári oklevél;
- szakirányú műszaki oktatói oklevél.
A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Karon és a
jogelőd Katonai Főiskolán szerzett
- harcjármű üzemben tartó szakos oklevél;
- katonai gépjármű üzemeltető szakos oklevél;
- gépjármű technikus tiszti képesítés;
- harcjármű üzemeltetői üzemmérnök.
- „Műszaki ismeretek” szakos szakoktatói oklevél (vagy ezzel egyenértékű képesítés).
- Technikusi oklevél (szakközépiskolai érettségi)
- közúti járműgépész;
- közlekedésgépész;
- gépjármű-technikai;
- gépjárműüzemi;
- mezőgazdasági gépész;
- mezőgazdasági gépjavító;
- építőgépész;
- gépjárművezető és - karbantartó.
- Szakképesítés - szakmunkás bizonyítvány
- autószerelő;
- anyagmozgatógép-szerelő;
- építőgép-szerelő;
- mezőgazdasági gépszerelő;
- gépjárművezető és - karbantartó;
- mezőgazdasági gépész;
-fakitermelési gépkezelő;
- állattartó telepi gépész;
- kertészeti gépész;
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- növénytermesztő gépész;
- erdőgazdasági gépész;
- mezőgazdasági gépszerelő és gépüzemeltető;
- mezőgazdasági gépjavító és karbantartó.
- A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében szerzett gépjárműkezelői bizonyítvány.
A felsorolt szakképesítéseket adó oktatási intézmények hallgatói részére iskolai tantervbe
építetten szervezett közúti járművezetői tanfolyam esetén a felmentés megadható, a
vizsgaigazolás azonban csak az érettségi bizonyítvány (technikusi oklevél, szakmunkás
végzettséget, illetve szakképesítést igazoló bizonyítvány) bemutatása esetén állítható ki.
A mentesítési kérelmek elbírálásakor a szakma megnevezését és a szakképesítés szakmai
tartalmát kell meghatározónak tekinteni.
e) Mentesítések a „Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás” tan- és vizsgatárgyból
- munkavédelmi szakképzés keretében szerzett szakképesítés
- munkavédelmi szakmérnöki oklevél;
- munkavédelmi üzemmérnöki oklevél;
- felsőfokú munkavédelmi szakképesítő egyetemi tagozaton szerzett oklevél;
- munkavédelmi technikusi oklevél;
- középfokú munkavédelmi szakképesítő oklevél.
- A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében 1993. január 1-je után tett sikeres vizsga a
„Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás” vizsgatárgyból.
A „B+E” „C” illetve a „C+E” kategóriás KRESZ oktatás E-LEARNING oktatásban történik.
A „B+E” ,„C” és „C+E” kategóriás BÜ tanfolyam helyszíne ATI-Császárné Autósiskola,
Szeged Moszkvai krt. 11., illetve Szeged, Kereskedő köz 5/A-5/B. Az „M”, „A1”, „A2,
„A”, és A1/B kategóriás KRESZ oktatás E-LEARNING oktatásban történik.
Az elméleti foglalkozások helyszíne „B” kategóriában: Tanterem: 6721 Szeged, Szilágyi utca 2. 1
em.104. ,illetve: Szeged, Kossuth Lajos sgt. 17., a Csongrád Megyei Agrárkamara A TANFOLYAMOK
általában 17:00-től – 20:10-ig tartanak.
A tantermi oktatást számítógépes oktatóprogramok segítik, és tapasztalt oktatók végzik.
Természetesen a leghatékonyabb felkészülést az egyéni tanulás biztosítja, melyhez személyre
szabott segítséget nyújtunk a konzultációk, azaz az előadások során.

A VIZSGAHELY CÍME
a) Elméleti vizsga helye: Szeged, Kereskedő köz 5/A-5/B. szám alatti „B” épületben lévő
tanterem. (64-es busszal, vagy 3-as villamossal közelíthető meg.)
b) Gyakorlati vizsga kiindulási helye: Szeged, Kereskedő köz 5/A-5/B. szám.
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14. „B” járműkategória
SZEMÉLYGÉPKOCSI
"B" kategóriával a (forgalmi engedély bejegyzése alapján) legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb
össztömegű, a vezetőülésen kívül legfeljebb 8 állandó ülőhellyel rendelkező gépkocsi, amely lehet
személygépkocsi vagy kis tehergépkocsi is.

Az ilyen gépkocsival, "B" kategóriás, nem kezdő vezetői engedély birtokában könnyű (a forgalmi
engedélyből megállapíthatóan legfeljebb 750 kg megengedett legnagyobb össztömegű) pótkocsit
korlátozás nélkül szabad vontatni. Az összekapcsolt járművek megengedett legnagyobb együttes
össztömege így elérheti a 4250 kg-ot.
Nehéz (a forgalmi engedélyből megállapíthatóan 750 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb
össztömegű) pótkocsinak "B" kategóriás, nem kezdő vezetői engedéllyel való vontatásához két
feltételnek kell teljesülnie:
 a nehéz pótkocsi (forgalmi engedélyből megállapítható) megengedett legnagyobb össztömege
nem haladja meg a vonó gépkocsi (forgalmi engedélyből megállapítható) saját tömegét, és
 az összekapcsolt járművek megengedett legnagyobb együttes össztömege (vagyis a két forgalmi
engedélyből megállapítható megengedett legnagyobb össztömegek összege) nem haladja meg a
3500 kg-ot.
Még milyen jármű vezetésére jogosít?
A "B" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még - az orvosi érvényesség lejártát
követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig - a mezőgazdasági vontató és könnyű
pótkocsija, a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont
jármű.
A vezetési jogosultság első alkalommal történő megszerzésének napjától számított két évig a vezetői
engedély kezdő vezetői engedélynek minősül.
Kezdő vezetői engedély birtokában a járművezető 2 évig , utánfutót nem vontathat, 18 éves életkorának
betöltéséig a járművezetőt a kezdő vezetői engedély csak belföldön történő járművezetésre jogosítja.
Tanfolyam tantárgyai
Elmélet

Gyakorlat

Közlekedési ismeretek

Alapoktatás

9 óra

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

Főoktatás

20 óra

Járművezetés elmélete

Vizsgaóra

1 óra

Elmélet összesen: 28 óra

Gyakorlat összesen:

30 óra
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Tandíjak és vizsgadíjak
Tantermi képzés/AKCIÓS TANTERMI képzés
esetén hatósági vizsgafelkészítővel

E-LEARNING KÉPZÉS /AKCIÓS E-LEARNING
képzés esetén (6 hónapos hozzáféréssel)

Elmélet

48 000 Ft / 21 000 Ft

48 000 Ft / 19 000 Ft

Alapóra és pótóra
díja

5.800 Ft-tól

5.800 Ft-tól

Forgalmi vizsgaóra
díja

5.800 Ft-tól

5.800 Ft-tól

Rutinpálya
használati díj

10 000 Ft

10 000 Ft

9 járműkezelés + 14 városi vezetés + 4
GYAKORLATI
országúti vezetés + 2 éjszakai vezetés + 1
VEZETÉS óraszámai Forgalmi vizsgaóra
Összesen: 30 óra

9 járműkezelés + 14 városi vezetés + 4
országúti vezetés + 2 éjszakai vezetés + 1
Forgalmi vizsgaóra
Összesen: 30 óra

VIZSGADÍJ (elmélet
4 600 Ft + 11 000 Ft
+ forgalom)

4 600 Ft + 11 000 Ft

A tanuló tanfolyamainkra történő felvételének feltételei:






16,5 életévét betöltötte
orvosi alkalmassági igazolás, vagy amennyiben van, vezetői engedély,
alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány
közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;
a kitöltött és aláírt Jelentkezési lapot leadta

Életkori feltételek:
 A tanfolyam elvégzése után elméleti vizsgát legkorábban a 17. életév betöltése előtt 3
hónappal tehet.
 Forgalmi vizsgát legkorábban a 17. életév betöltése után tehet.
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Részletfizetési Kedvezmények: S.O.S. Jogosítvány, heti 6-8 óra vezetés 7 000 Ft-tól/50
perc
Az óradíjak oktatónként eltérőek lehetnek!
AKCIÓS TANTERMI
képzés esetén hatósági vizsgafelkészítővel
elméleti tandíj
I. részlet

48.000 Ft helyett:

21 000

Elméleti tandíj 48.000 Ft helyett:

19 000

vizsgadíj

4 600

Vizsgadíj

4 600

összesen

25 600

Összesen

23 600

10 óra
58 000Ft(gyakorlati oktatás)
tól

58 000Fttól

10 óra (gyakorlati oktatás)
II. részlet

rutinpálya használati díja
összesen

III. részlet

10 óra
(gyakorlati oktatás)

IV. részlet

10 óra
(gyakorlati oktatás)

V. részlet pótórák
VI. részlet
forgalmi vizsgadíj
Összesen:
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AKCIÓS E-LEARNING
képzés esetén (6 hónapos hozzáféréssel)

10 000

rutinpálya használati díja

68 000Ft- összesen
tól
10 óra
58 000Ft(gyakorlati oktatás)
tól
10 óra
58 000Ft(gyakorlati oktatás)
tól
5
pótórák
800/óraFt
-tól
11 000

forgalmi vizsgadíj

220 600FtÖsszesen
tól
+ pótóra

10 000
68 000Fttól
58 000Fttól
58 000Fttól
5
800/óraFt
-tól
11 000
218 600Ft-tól
+ pótóra

15. KÖTELEZŐ ÓRASZÁMOK, ÓRADIJAK ÉS TELJESÍTENDŐ MENETTÁVOLSÁGOK A KÖZÚTI JÁRMŰVEZETŐ-KÉPZŐ
TANFOLYAMOKON:
Érvényes: 2013.08.15-től
kateg.

életkor Alapismeretek. Elméleti és BÜ tantárgyak

∑óra
AM

14

A1, A2 16,18
A1/B

K

je

Szü

Mu

Bü

16

Járművezetési gyakorlat
∑óra

Alap

Fő

10

4

6

F/v F/o

F/é

Kötelező
KM

1

100

1

240

1

30

10

4

4

16

6

10

3

1

1

1

2

1

1

12

4

8

6

2

1

180

3

1

1

1

8

2

6

4

2

1

120

3

1

1

1

A…3)

3

1

1

1

A…6)

22

12

6

4

A2…3)
A…4)
A…5)
A…2)

B

17

28

20

6

2

C

18

80

20

10

24

C+E

18

20

4

4

4

2

Vizsga-óra

22

A2…2)

8

F/h

-

-

12

4

8

4

4

-

-

1

180

-

-

8

2

6

4

2

-

-

1

120

-

-

16

6

10

8

2

-

-

1

240

-

10

4

6

4

2

-

-

1

150

-

26

10

16

11

5

-

-

1

390
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Rövidítések:
K = Közlekedési alapismeretek
Je = Járművezetés elmélete
Szü = Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
Bü = Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés
Mu = Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás

-

29

9

20

14

4

-

2

1

580

16

29

6

23

15

4

2

2

1

348

8

14

6

8

4

2

2

1

168

A = Alapoktatás
F = Főoktatás
F/v = városi vezetés
F/o = országúti vezetés
F/h = hegyvidéki vezetés
F/é = éjszakai vezetés

1) érvényes B kategóriás vezetői engedély esetén A1/B
2) A1 alkategória megszerzését követő két éven belül
3) A1 alkategória megszerzését követő két éven túl
4) A korlátozott vagy A2 alkategória megszerzését követő két éven belül
5) A korlátozott vagy A2 alkategória megszerzését követő két éven túl
6) amennyiben betöltötte 24. életévét és nem rendelkezik legalább két éves A2 alkategóriás vezetői
engedéllyel

Az elméleti óra 45 perc foglalkozásból és 10 perc szünetből, a gyakorlati óra 50 perc foglalkozásból + 10
perc szünetből áll.
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"BE" kategória
„B” kategóriába tartozó vontató jármű és pótkocsi vagy félpótkocsi olyan szerelvénye, amelyben a pótkocsi vagy
félpótkocsi megengedett legnagyobb össztömege a 3500 kg-ot nem haladja meg.
A képzést előíró jogszabályok:
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény.
A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól
szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet.
A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól
szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet
A tanfolyamra történő felvétel feltételei:
17,5 életévét betöltötte
B kategóriás jogosítvánnyal rendelkezik
Alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány
Közlekedés biztonsági feltételeknek megfelel
Nem magyar állampolgárság esetén – érvényes tartózkodási engedély (Vezetői engedély kiadásáig legalább 6
hónapos folyamatos magyarországi tartózkodás.)
Életkori feltételek:
A tanfolyam elvégzése után elméleti vizsgát legkorábban a 18. életév betöltése előtt 3 hónappal tehet.
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés (Bü.) vizsgát, valamint rutin vizsgát sikeres elméleti vizsga és legkorábban a
18. életév betöltése után tehet.
Forgalmi vizsgát sikeres rutin, és „Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” (BÜ) vizsga után tehet.
Rendelet biztosít lehetőséget az egyes tantárgyak foglalkozásain való részvétel, valamint vizsgakötelezettség alóli
mentesítésre.
Mentesítés esetén a végzettséget igazoló eredeti okmányt a tanfolyam megkezdése előtt az Iskolavezetőnek kell
bemutatni.
Jelentkezéshez kérjük, hozza magával az alábbi érvényes dokumentumait:
Érvényes személyazonosító igazolványát
Lakcímkártyáját
Érvényes „B” kategóriás vezetői engedélyét
Alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítványt
Esetleges tantárgyi mentesítést adó bizonyítványát, oklevelét
A tanfolyam befizetéséhez az első részletet

Tanfolyam tantárgyai
Elmélet
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Gyakorlat

Közlekedési alapismeretek

5 óra

Alapoktatás

Járművezetés elmélete

3 óra

Főoktatás

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

3 óra

Munkavédelem

3 óra

Elmélet összesen:

14 óra

Biztonsági ell. és üzemeltetés

4 óra

6 óra
10 óra

Vizsga

1 óra

Gyakorlat összesen:

17 óra

Tandíjak és vizsgadíjak
E-LEARNING képzés
Elméleti tandíj KRESZ 75 óra / 180 nap E-LEARNING képzés
28.000 Ft
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés
10.000 Ft
Gyakorlati vezetés 17 x 8.000 Ft (Alap-és pótóra 8.000 Ft/óra)
136.000 Ft
Rutinpálya használati díj
15.000 Ft
VIZSGADÍJ (elmélet 13.800 + Bü. 4.400 + Rutin 3.500 forgalom 11.000)
32.700 Ft
Összesen
221.700 Ft

Részletfizetési Kedvezmények:

38.000 Ft
13.800 Ft
4.400 Ft
3.500 Ft
59.700 Ft
48.000 Ft
15.000 Ft
63.000 Ft
88.000 Ft
11.000 Ft
99.000 Ft

Bü. felmentés
esetén
28.000 Ft
9.200 Ft
0 Ft
3.500 Ft
40.700 Ft
48.000 Ft
15.000 Ft
63.000 Ft
88.000 Ft
11.000 Ft
99.000 Ft

221.700 Ft

202.700 Ft

E-LEARNING képzés
I. részlet

II. részlet

III. részlet

elmélet + Bü.
Elméleti vizsgadíj
Bü. vizsgadíj
Rutin vizsgadíj
Összesen
6 óra (gyakorlati oktatás)
Rutinpálya használati díja
Összesen
11 óra (gyakorlati oktatás)
Forgalmi vizsgadíj
Összesen

ÖSSZESEN

A Vizsgára bocsátás feltételei:
Elméleti vizsgára az bocsátható, aki:
•
•
•

a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;
18 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb,
a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki
•
•
•
•
•

az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;
a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
legalább18 éves;
a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek;
a forgalmi vizsgához szükséges sikeres rutin és Bü vizsgát tett.
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A járművezetői engedély megszerzésének feltételei:
•
•
•

betöltött 18. életév
a tanfolyamot elvégezte és minden tantárgyból sikeres hatósági vizsgát tett
alapfokú iskolai végzettség igazolása

Tandíjak, és vizsgadíjak
Motoros tandíjak és óraszámok

Kötelező km és vizsgadíjak

Kategória, életkor

Elm.
óra

elméleti
tandíj

JK
óra/Ft

Forgalom
óra/Ft

Vizsgaóra ó
ra/Ft

AM

16

19 000

4
28 000

6
42 000

1+1
14 000

22

19 000

6
42 000

10
70 000

1+1
14 000

3

11 000

1
7 000

1
7 000

1+1
14 000

4
28 000

8
52 000

1+1
14 000

7 000
Ft/ó
94 000

14 év

A1, A2
16, 18 év

A1/B
A2

18 év, 2 éven belüli A1-gyel, 2 éven belüli sikeres
A1 KRESZ - szel

A2
18 év 2 éven belüli A1

A2
18 év, 2 éven túli A1

16 000

4
28 000

8
52 000

1+1
14 000

7 000.Ft/ó
94 000

3

16 000

2
14 000

6
42 000

1+1
14 000

7 000.Ft/ó
70 000

4
28 000

8
52 000

1+1
14 000

7 000.Ft/ó
94 000

A
A
A
20 év, 2 éves AK,A2

3

16 000

4
28 000

8
452000

1+1
14 000

7 000.Ft/ó
94 000

3

11 000

2
14 000

6
42 000

1+1
14 000

7 000.Ft/ó
70 000

6
42 000

10
70 000

1+1
14 000

7 000
Ft/ó
126 000

A
24 év, A1-gyel 2 éven belüli sikeres A1 KRESZszel

A
24 év, 2 éven belüli A1-gyel

A
24 év, 2 éves A1-gyel

A
24 év

7 000
Ft/ó
84 000
7 000
Ft/ó
126 000
7 000
Ft/ó
28 000

3

24 év, 2 éven belüli AK ,A2, 2 éven belüli
sikeres AK, A2 KRESZ-szel
24 év, 2 éven belüli AK,A2

Gyak/. óra
össz.Ft.

3

11 000

6
42 000

10
70 000

1+1
14 000

57000
Ft/ó
126 000

3

11 000

4
28 000

6
42 000

1+1
14 000

7 000.Ft/ó
84 000

22

19 000

10
70 000

16
112 000

1+1
14 000

7 000.Ft/ó
196 000

Köt.
Km

Elmélet

JK

forgalom

Vizsgadíj
össz.

100

4 600

3 600

3 600

11 800

240

4 600

4 700

11 000

20 300

30

4 600

11 000

15 600

4 700

11 000

15 700

180

180

4 600

4 700

11 000

20 300

120

4 600

4 700

11 000

20 300

4 700

11 000

15 700

180

180

4 600

4 700

11 000

20 300

120

4 600

4 700

11 000

20 300

4 700

11 000

15 700

240

240

4 600

4 700

11 000

20 300

150

4 600

4 700

11 000

20 300

390

4 600

4 700

11 000

20 300

Az E-Learning elméleti oktatás díja „A” „A1” „A2”motor kategóriák esetében 19 000.-Ft-,„B”
esetén 19 000.-, „B+E” kategóriánál 28 000.- , „C” kategóriánál 28 000.-Ft, „C+E” kategóriánál
28 000.-Ft. (180 napos hozzáférés esetén.)
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SOS”B” kategóriás jogosítvány: hetente 6-8 óra gyakorlati oktatás biztosítása esetén az óradíj 7 000.- Ft/órától ,

Képzési díjak kategóriánként (Ft)
B
C

Kötelező vezetési órák és kilométerek száma

B

C

C+E

JK,
Rutin
Városi
Országúti
Éjszakai
Hegyvidéki

9 óra
14 óra
4 óra
2 óra
-

6 óra
15 óra
4 óra
2 óra
2 óra

6 óra
4 óra
2 óra
2 óra

Elmélet tandíj /KRESZ
Biztonságos üzemeltetés
Gyakorlati vezetési óradíjak
Ru.Fo.Éj.
Vizsgaóra

Vizsgaóra

1 óra

1 óra

1 óra

Gyakorlati alapdíj+vizsgaóra

Összes óra

30 óra

30 óra

15 óra

Képzési díj összesen:

Összes
kilométer

580 km

348 km

168 km

vezetési órák

48 000
28 000
20 000
5 800/órától
8 900/óra
5 800/órától
8 900/óra
5800/órától
8 900/óra
30 x 5 800=
30 x 8 900=
174 000 Ft-tól 267 000.- Ft
222 000.-Ft
315 000.-Ft

C+E
28 000
20 000
9 500/óra
9 500/óra
9 500/óra
15 x 9 500=
142 500.- Ft
190 500.-Ft

Vizsgadíjak
KRESZ
Szerkezet
Munkavédelem
BÜ
Rutin
Forgalom

4 600

11 000

4 600
4 600
4 600
4 400
3 500
11 000

4 600
4 600
4 400
3 500
11 000

Vizsgadíj összesen:
15 600
32 700
28 100
A rutinpálya használati díj: „AM”, „A1”, „A1(B)”, „A2” „A24” és „B” kategória esetében 10 000 Ft/fő, a „B+E” „C”
és „C+E” kategóriánál 15 000.- Ft/fő, melyet az első gyakorlati tandíjjal együtt kell befizetni.

E-LEARNING TANFOLYAMOK ÉS DÍJAK
Hozzáférési lehetőség

Tanfolyam megnevezése
„A” kategóriás képzés (24 év)

180 napos

Hozzáférési idő
(óra/nap)

Tanfolyam díja

Pótóra díja

75/180

19 000 Ft

7 000 Ft

75/180

19 000 Ft

7 000 Ft

90/365

18 000 Ft

6 000 Ft

75/180

16 000 Ft

6 000 Ft

90/365

16 000 Ft

6 000 Ft

75/180

28 000 Ft

9 000 Ft

75/180

28 000 Ft

9 000 Ft

„A1” kategóriás képzés
„A2” kategóriás képzés

180 napos
365 napos

„B” kategóriás képzés
„A” kategóriás képzés (24 év)
„A1” kategóriás képzés
„A2” kategóriás képzés
„A” meglévő „A1”-el 2 éven túl

365 napos

„A” meglévő „A2”-vel 2 éven túl
„A” meglévő „AK”-val 2 éven túl
„A1” kat. érvényes „B” kategóriával

180 napos
365 napos

„A2” meglévő „A1”-el 2 éven túl
„A” meglévő „A1”-el 2 éven túl
„A” meglévő „A2”-vel 2 éven túl
„A” meglévő „AK”-val 2 éven túl
„A1” kat. érvényes „B”kategóriával
„A2” meglévő „A1”-el 2 éven túl

365 napos
180 napos
365 napos
180 napos
180 napos
365 napos

15

„AM” kategóriás képzés
„A1” kat. érvényes „B”kategóriával
„A2” meglévő „A1”-el 2 éven túl
„C” kategóriás képzés

„C+E” kategóriás képzés

180 napos
365 napos
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BE kategória

75/180

35 000 Ft

8 000 Ft

90/365

35 000 Ft

8 000 Ft

16. JÁRMŰHASZNÁLATI DÍJAK ÉS A VÁLASZTHATÓ TÍPUSOK
Iskolánkban az oktatók óradíjai egységesek kötelező órák és pótórák esetében is. A pótórák szükségességéről az
oktatóval való egyeztetés után a tanuló dönt.
Fontos, hogy a tanuló választja ki a gyakorlati oktatóját, neki kell az oktatóval egyeztetni, hogy tudja-e vállalni az
oktatását, majd ezt az iskola felé mindenképpen jelezni kell! FIGYELEM! Az oktatási óra oktatónként változó!
Ha az oktatás során bármilyen probléma merülne fel az oktatással illetve az oktatóval kapcsolatban,
haladéktalanul jelezze felénk vagy írásban a bonavi.auto@gmail.com email címen, vagy személyesen
ügyfélszolgálati irodánkban, mert csak így tudunk segíteni a probléma gyors megoldásában.
Amiről nem tudunk, abban nem tudunk segíteni!
Sorszám

Oktató neve

Kategória

Jármű típus

Felszereltség

Hajtóanyag

Ballai Ferenc János

B

TOYOTA AURIS 1,4 D

Szervo, Klíma

Bóna Vilmos

B

MERCEDES BENZ

Csíkos Mihály

B

Fekete Zsolt

Telefonszám

Rendszám

Diesel

6 500 HUF 30/322-4024

MOM 900

Szervo, Klíma

Benzin

5 800 HUF 30/228-8444

POS 688

MERCEDES BENZ

Szervo, Klíma

Diesel

6 600 HUF 20/560-3656

MZY 712

B

KIA CEED

Szervo, Klíma

Diesel

6 800 HUF 30/162-9018

PGX 421

Horányi Antal

B

SUZUKI SX4

Szervo, Klíma

Benzin

6 500 HUF 70/369-0337

TFH 628

Irimiás László

B

KIA CEED

Szervo, Klíma

Diesel

7 600 HUF 70/374-1567

KNB 677

Kovács Anita

B

Audi A3

Szervo, Klíma

Diesel

6 900 HUF 20/224-8904

LGN 460

Kovács Attila Károly

B

TOYOTA AURIS

Szervo, Klíma

Benzin

7 000 HUF 70/373-2343

RMF 099

Mangó László

B

SKODA FABIA 5J

Szervo, Klíma

Diesel

5 800 HUF 20/524-7730

LYV 614

Maróti János

B

SKODA IBIZA ST

Szervo, Klíma

Diesel

6 900 HUF 30/925-5290

MLM732

Molnár János

B

Ford C MAx

Szervo, Klíma

Diesel

6 900 HUF 20/957-7340

MYC 910

Pölös Mihály Ferenc

B

TOYOTA YARIS

Szervo, Klíma

Benzin

6 500 HUF 70/246-8080

LCP 808

Ratkai Tibor

B

TOYOTA COROLLA

Szervo, Klíma

Diesel

8 100 HUF 20/4049274

RWU565

Remzső Szabolcs

B

WOLKSVAGEN GOLF 1 J

AUTOMATA
VÁLTÓ,
Szervo, Klíma

Benzin

6 500 HUF 20/555-0568

RSD-687

Szabó Zsolt István

B

TOYOTA YARIS

Szervo, Klíma

Diesel

6 500 HUF 20/771-8368

NLY 865

Szilágyi Józsefné

B

SKODA FABIA

Szervo, Klíma

Benzin

7 300 HUF 30/417-2890

JFL 330

Dr. Varga Gabriella

B

OPEL S-D CORSA

Szervo, Klíma

Benzin

6 600 HUF 20/560-3400

LZS007

Varga István Pál

B

RENAULT THALIA

Szervo, Klíma

Benzin

5 800 HUF

Zsarkó Róbert

B

PEUGEOT 206

Szervo, Klíma

Diesel

6 600 HUF 20/316-5061

MGG566

Tasy Ferenc

C

IVECO ML 130 E

Szervo

Diesel

5 800 HUF 20/925-4194

LGF 886

B

VOLKSWAGEN POLO

Szervo, Klíma

Benzin

6 600 HUF 20/560-2964

JOL 015

B+E

VOLKSWAGEN POLO

Szervo, Klíma

Benzin

8 000 HUF 20/560-2964

NPL013

C

MERCEDES ATEGO

Szervo

Diesel

8 900 HUF

C+E

FUCHS E 8950

Szervo

Diesel

9 500 HUF

AM

MOPED

Önindítós

Benzin

7 000 HUF

A1

YAMAHA

Önindítós

Benzin

7 000 HUF
7 000 HUF

Túri András ifj.

Túri András id.

Fekete Csaba
Zoltán

A2

SUZUKI

Önindítós

Benzin

A

HONDA

Önindítós

Benzin

Óradíj

20/560-3295

20/560-3748

MPN 099
XWA 437

UIR 973
30/260-8693

7 000 HUF

Az oktatás alvállalkozó igénybevételével közvetített szolgáltatásként történik.
17

KEJ 741

UMY 880
UEA 092

A kétkerekű járművek vezetőinek oktatása során a 24/2005 (IV.21) GKM rendelet értelmében
a tanuló kötelező felszerelése:
- bukósisak (szemüveg a sisak kialakításától függően)
- protektoros hosszúnadrág és protektoros dzseki és kesztyű
- magas szárú zárt cipő vagy csizma
Az oktatás és vizsga során kötelező felszerelések közül protektoros nadrágot, dzsekit és
kesztyűt bérleti díj ellenében (a teljes gyakorlati oktatásra 3000 Ft) az oktatótól lehet bérelni.
17. A HIÁNYZÁS PÓTLÁSA ÉS ANNAK KÖLTSÉGEI
a) A kötelezően előírt minimális óraszámokat az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon
mindenkinek teljesítenie kell. Hiányzás esetén a mulasztást pótolni kell. Vizsgára csak ezt
követően írható ki az ügyfél.
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés (Bü) tanfolyamon az előírt óraszámokat mindenkinek
teljesítenie kell.
Mulasztás esetén újra ki kell fizetni a teljes foglalkoztatás árát (15.000Ft-ot).
b) Az elméleti tanfolyamon a hiányzás pótlásáért fizetni kell abban az esetben, ha a jelölt a
másik tanfolyam megfelelő óráján részt vesz. (Ez ügyben érdeklődjön ügyfélfogadónkban.)
A pótlás díja: 3000 Ft/45 perc. Erre kizárólag abban az esetben van lehetőség, amennyiben a tanuló a
tanfolyam megkezdését megelőző 5 munkanapig írásban jelzi az Autósiskola felé.
c) A gyakorlati vezetés esetében is a kieső időt (hiányzást) feltétlenül pótolni kell. Amennyiben
a vezetés a gyakorlati oktató, vagy a képzőszerv hibájából hiúsult meg úgy, az ügyfélnek
természetesen nem kell fizetnie és a kiesett időt ingyen pótolhatja. Ha a vezetési óra az
ügyfél miatt maradt el, akkor a táblázat szerinti oktatói óradíjat kell megfizetni.
Alapoktatásnál („AM” „A1” „A2” „A” „B” „B+E” „C” „C+E” kat) és járműkezelői vizsgára való
felkészüléshez pályahasználati díjat kell fizetni. Ez „AM” „A1” „A2” „A” „B” kategóriánál 10 000.Ft/fő „C” „C+E” „B+E” kategória esetében 15 000.-Ft/fő. Ez az összeg korlátlan pályahasználatra
jogosítja a tanulót. A sikeres elméleti vizsgát követő második részletnél esedékes fizetni.
Tandíjbefizetés
átutalással, vagy készpénzzel a helyszínen iskolánk ügyfélszolgálati irodájában
lehetséges, ügyfélfogadási időben.
18. AZ EGYES TANTÁRGYAK HALLGATÁSA ÉS VIZSGÁJA ALÓLI MENTESÍTÉS FELTÉTELEI
a) Az iskolavezető mentesítheti azt az ügyfelet, aki a tantárgynak megfelelő
szakirányú képesítéssel rendelkezik.
Akit a fenti módon az iskolavezető mentesített, azt kérésére a Közlekedési Alkalmassági
és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. mentesíti az adott tárgy vizsgakötelezettsége alól. (Ebben
az esetben csatolni kell a mentesítés alapjául szolgáló okirat fénymásolatát.)
b) A mozgáskorlátozott, vagy siket, a tanfolyam elméleti tantárgyainak foglalkozásain való
részvétel alól - kérésére - az iskolavezető mentesíti. A mentesített ügyfél felkészítésében
Iskolánk az ügyféllel kötött külön megállapodás alapján - kérésre - közreműködik.
(A Vizsgaközponttól kapott engedély alapján az írásbeli, vagy a számítógépes elméleti
vizsga helyett:)
a – szakorvosi igazolással rendelkező – hallássérült személy, aki a magyar jelnyelvet
használja, kérésére magyar jelnyelven, a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékében
nyilvántartott jelnyelvi tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet.
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c) A magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélő, közúti járművezetők elméleti
vizsgája kizárólag számítógépes elméleti vizsga (a továbbiakban: SZEV) formájában
bonyolítható le.
A rendelkezésre álló különböző nyelvű SZEV - vizsgaanyagok közül a vizsgázó állampolgárságára tekintet nélkül választhat.
Tolmács közreműködésével történő vizsgára a tolmácsot a közlekedési hatóság az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő
Irodától rendeli ki. Ha az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda a tolmácsolást nem tudja biztosítani, akkor annak
ellátására a kiválasztott nyelvben jártas más alkalmas személyt kell kirendelni. A tolmács közreműködésével történő
elméleti vizsgaigényt a kért vizsgaidőpontot megelőzően legalább 15 nappal korábban kell benyújtani a vizsgaközponthoz.

19. A TANULÓ ÁTHELYEZÉS ÉS A TELJESÍTETT OKTATÁSRÓL SZÓLÓ IGAZOLÁS
KIADÁSÁNAK MÓDJA, A TANULÓ ÁTHELYEZÉS KÖVETKEZMÉNYEI, IRATTÁROZÁS
a) Másik iskolához való távozásra lehetőség van. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a képzésre
irányuló szerződést egyoldalúan csak igen alapos indokkal érdemes megszakítani, mert
annak komoly anyagi vonzata is van.
A megszakítás vagy áthelyezés esetén a kategóriára megállapított mindenkori teljes tandíj
10%-át számítjuk fel kezelési költségként, kivéve, ha az oktatás a képző szerv hibájából
szakad
meg. Kedvezményes tanfolyamaink esetében, amennyiben a tanuló áthelyezteti magát egy
másik iskolához, az adott kedvezményt köteles befizetni. A kedvezmény összege a szerződésen
található.
Megkezdett tanfolyam esetén nem térítünk vissza elméleti és műszaki tanfolyamdíjat,
valamint a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. felé átutalt
vizsgadíjat. Az áthelyezési kérelmet formanyomtatványon írásban, három példányban kell
beadni.
A formanyomtatványt iskolánk biztosítja, és a nálunk teljesített oktatásokról hivatalos
képzési igazolást adunk ki, 3 munkanapon belül.
b) Attól az ügyféltől, akinek tandíjtartozása van, és azt felszólítás ellenére sem egyenlíti ki,
a tartozását polgári peres úton fogjuk behajtani.
c) A képzést befejező és az iskolától távozó tanuló anyagát irattárazzuk. Szintén irattárazzuk
az anyagot, ha a sikeres KRESZ vizsgától számítva két év eltelt.
20. OKTATÁSI HELYSZÍNEK CÍME:
Elméleti oktatás: - 6721 Szeged, Szilágyi u.2. 1.em. 104. „B”, illetve a kihelyezett helyszíneken.
Gyakorlati oktatás váltási helye: Szeged, Szilágyi u. 2, ill. az oktatóval egyeztetett helyen.
Bü. oktatás helyszíne: ATI-Császárné Autósiskola, Szeged Moszkvai krt. 11.
Szeged Kereskedő-köz 5/A-5/B. épület.
Tanpálya: Szeged Kereskedő köz 5/A-5/B.
Számítógépes gyakorlás helye: 6721 Szeged, Szilágyi u.2. 1. em. 104.
Tanpálya: Szeged Kereskedő-köz 5/A-5/B.
21. Tájékoztatás A Tanulók órán való útvonal figyeléséről, tanulásáról:
A vonatkozó jogszabály szerint „oktatás során a járművön a tanuló, a szakoktató és az ellenőrzésre
jogosult személyek tartózkodhatnak. Ezeken kívül – az ügyfél hozzájárulásával – jelen lehetnek
még szakoktató jelöltek és megfigyelők is" illetve az Iskolavezető, és a tanuló belegyezésével
megjelölt más személy is tartózkodhat.(pl. szülő)
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22. A KÉPZÉS FELÜGYELETÉT ELLÁTÓ KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG MEGNEVEZÉSE, CÍME
ÉS TELEFONSZÁMA
KAV Felügyeleti és Módszertani
Igazgatóság Cím: 1082 Budapest,
Vajdahunyad utca 45
Telefonszám: 06-18141818
Engedélyező hatóság:
Innovációs és Technológiai
Minisztérium Cím: 1011 Budapest, Fő
utca 44-50
Telefonszám: 06-179951700
23. AZ ÜGYFÉL JOGAI ÉS
KÖTELEZETTSÉGEI Joga van az ügyfélnek:
a) A képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalkozási feltételeit.
b) A vállalási feltételben ígért szolgáltatást a képzőszervtől számon kérni, igénybe venni.
c) A képzést megszakítani, a tandíj visszajáró részét visszakérni, a teljesített oktatásról
igazolást kérni.(kivéve az elkezdett elméleti oktatás díját)
Tantermi képzés előtt 5 munkanappal a képzést lemondhatja, ellenkező esetben a már
befizetett képzési díjat visszatéríteni nem tudjuk.
d) Az elméleti tanfolyam mulasztását 3 000 Ft/ óra díj ellenében pótolni.
Bü tanfolyam mulasztását 5 000Ft/alkalom díj ellenében pótolni.
e) Több elméleti tanfolyamot is az egyszer kifizetett díjért igénybe venni, (vizsga előtt, annak sikere
érdekében).
f) Egyeztetni a gyakorlati vezetés időpontját és a váltás helyét oktatójával.
g) Egyeztetni az elméleti és gyakorlati vizsgák időpontját az arra illetékes oktatóval
ill. iskolavezetővel.
h) Oktatót, kocsi típust választani és azon a kocsin vizsgázni.
i) Oktatócserét kérni.
j) A gyakorlati oktatóval megbeszélt módon 48 órával, de minimum 24 órával előtte lemondani
a megbeszélt gyakorlati vezetést. Ellenkező esetben az óra díját ki kell fizetni!
k) Hiányozni a gyakorlati vezetésről, ill. nem megjelenni a vizsgákon (de a díjakat meg kell fizetnie).
l) Írásban panaszt tenni.
m) Titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától egyaránt a személyiségét
érintő kérdésekben.

Az ügyfél kötelessége:
a) A foglalkozásokon józan, kipihent állapotban, az oktatási körülményekhez
igazodó öltözetben megjelenni.
b) Az emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni,
azokon aktívan közreműködni.
c) A képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását betartani és a tandíjat minden esetben
előre megfizetni.
d) A tanfolyami órákra készülni és az oktatói utasításokat követni.
e) A munkavédelmi előírásokat betartani.
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f) A megbeszélt gyakorlati vezetési órákon megjelenni. (Akadályoztatás esetén minimum
24 órával előtte lehet a vezetést lemondani. Ennek hiányában az óradíj elvész.)
g) Az oktató késése esetén legalább 20 percet várni.
h) A kötelezően előírt minimális órákról való hiányzásait pótolni.
i) A jelentkezésével lekötött képzési szolgáltatást folyamatosan igénybe
venni.(Halasztásra csak írásbeli kérelmére van lehetőség.)
j) Vizsga vagy gyakorlati vezetés esetében a "meg nem jelenés" díját megfizetni, vagy
a hatóság által elfogadott hitelt érdemlő módon igazolni a távolmaradást.
k) Az elméleti és gyakorlati vizsgákra pontosan, (a vizsga előtt legalább 10 perccel,)
kulturált öltözetben megjelenni.
l) A személyi azonosítására alkalmas érvényes iratokat magánál tartani, a vizsgákon
azt bemutatni.

A tanfolyamról kizárás
a) Szeszesital, vagy más hasonlóan ható szer (gyógyszer, kábítószer stb.) hatása alatti
állapotban a képzés bármely szakában tilos az oktatáson és a vizsgán való részvétel. Ez
a tanfolyamról való azonnali kizárást eredményezi.
b) Szintén azonnali kizárást jelent, ha valaki a tanfolyam rendjét, fegyelmét súlyosan megszegi.
c) A tanfolyami képzését egyoldalúan megszakítja és többszöri felszólítás után az első felszólítástól számított 6 hónap elteltével - sem jelentkezik.
d) Valótlan adatokat közöl, vagy fontos információkat eltitkol (pl. eltiltás alatt áll).
e) A tanfolyamról kizárt ügyfelet nem illetik meg a tandíj-visszatérítés és az
addig elvégzett tanfolyam igazolásának joga. Vezetői engedélyt csak újabb
tanfolyam elvégzése után szerezhet!
24. A HATÁLYOS VIZSGADÍJAK ÉS AZOK MEGFIZETÉSÉNEK MÓDJA
KATEGÓRIA
KRESZ
Szerkezeti és üzemeltetési
Munkavédelem
Biztonságos üzemeltetés
Járműkezelés
Rutin
Forgalom
Összesen
Elsősegély

AM
A1
A1(B) A2
4 600 4 600 4 600 4 600

A24
4 600

3 600 4 700

4 700

4 700

3 600 11 000 11 000 11 000 11 000
11 800 20 300 15 600 20 300 20 300

B
4 600

11 000
15 600

C
4 600
4 600
4 600
4 400
3 500
11 000
32 700

C+E
4 600
4 600
4 400

BE
4600
4600
4600
4400

3 500
11 000
28 100

3 500
11 000
32 700

12.100

A Vizsgadíj befizetése készpénzzel a helyszínen, iskolánk ügyfélszolgálati
irodájában lehetséges. Az elméleti pótvizsgadíj befizetése a Közlekedési Alkalmassági
és Vizsgaközpont Nonprofit Kft-nél lehet (Cím: 6728 Szeged, Kereskedő köz 5/A-5/B.
Központi tel.: 06 62/681-628) is lehetséges, ill. a gyorsabb ügyintézés érdekében javasolt is.
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A közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatás
A Kormány 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelete szerint a 2018. július 1-jét követően sikeresen letett
„B” kategóriás közúti járművezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési
alapismeretek vizsga díjához, illetve a hozzá kapcsolódó közlekedési alapismeretek tanfolyam
díjához támogatás igényelhető.
Jogosultsági feltételek
A támogatást az a személy veheti igénybe, aki


a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges sikeres
közlekedési alapismeretek vizsgát 2018. július 1-jét követően tette le, és
 a vizsga napján a 20. életévét még nem töltötte be, vagy
 GYES-en, CSED-en, GYES-en lévő.
A támogatás összege a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres közlekedési
alapismeretek vizsga igazgatási szolgáltatási díjának ténylegesen megfizetett összege, de legfeljebb
25.000 forint.
Az igény előterjesztése

A támogatás iránti kérelmet a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál
kell előterjeszteni az e célra rendszeresített formanyomtatványon vagy elektronikus
űrlapon. (Postacím: Budapest, 1820).
A kérelem innen tölthető le:
https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/ Amennyiben a vizsgát tett
személy


a 18. életévét betöltötte, a kérelmet saját maga,
 ha 18. év alatti, vagy az ügy tárgyára tekintettel cselekvőképesnek nem minősül
(gondnokság alatt áll), a kérelmet a törvényes képviseletét ellátó személy (szülő, gyám,
gondnok)
nyújthatja be.
A kérelmet a vizsgázó által, illetve a törvényes képviselője által meghatalmazott személy is
előterjesztheti. A meghatalmazott a képviseleti jogosultságát – ha azt a Rendelkezési
Nyilvántartás nem tartalmazza – köteles igazolni.
Az igénybejelentéskor kötelezően csatolandó irat
A kérelmezőnek a támogatással érintett díjak, azaz a közlekedési alapismeretek tanfolyam
díjának és a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését
és a
megfizetett díj összegét hitelt érdemlően igazolnia kell.
Az igazolás abban az esetben fogadható el, ha abból megállapítható a vizsgázó neve, a "B"
kategóriás jogosítvány megszerzéséhez szükséges elméleti tanfolyam díja és a KRESZ vizsga
22

díja, valamint a díjak megfizetésének ténye. A díjak összegét és befizetését a közúti
járművezető képzőszerv által kiállított igazolással javasoljuk bizonyítani.
Az igény előterjesztésének határideje
A támogatás iránti kérelem a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges
közlekedési alapismeretek vizsga sikeres letétele napjától számított egy éven belül
terjeszthető elő. A megjelölt határidő jogvesztő.
A támogatás folyósítása
A támogatás iránti kérelmek határozattal kerülnek elbírálásra. A jogosultság megállapítása esetén
a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a határozat kiadását követő 13 napon belül intézkedik a
támogatásnak az ügyfél kérelmében megjelölt belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett
fizetési számlára utalásáról.
A vonatkozó kormányrendelet alapján a támogatás sem postai úton, sem külföldi bankszámlára nem
utalható.
Nem magyar állampolgárságú személyek jogosultsága
A támogatásra a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel jogosultak az alábbiakban
felsorolt nem magyar állampolgárságú személyek is (a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.
évi CCIV. törvény 39. § (1) bekezdés a) és c)-h) pontjában felsorolt nem magyar
állampolgárságú személyek):
1. a külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek (vagyis az
Európai Gazdasági Térséghez tartozó országok állampolgárai, valamint családtagjaik),

2. nemzetközi megállapodás alapján a magyar állampolgárokkal azonos elbírálás alá eső külföldi,
3. azoknak az országoknak az állampolgárai, amelyekben a magyar állampolgár a viszonosság elve
alapján igénybe veheti az adott állam felsőoktatási szolgáltatásait,

4. a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény (a továbbiakban: kedvezménytörvény)
hatálya alá tartozó, de magyar állampolgársággal vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával nem
rendelkező személy,

5. a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben
meghatározott – magát magyar nemzetiségűnek valló – harmadik országbeli állampolgár, feltéve,
hogy nem áll a kedvezménytörvény hatálya alatt és magyar állampolgársággal sem rendelkezik,

6. a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU
Kék Kártyával) rendelkező harmadik országbeli állampolgár,

7. az összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárok.

A nem magyar állampolgárságú kérelmező által a támogatás iránti kérelem benyújtásakor
csatolandó további dokumentumok:
A személyazonosság igazolásához az érvényes úti okmány vagy személyazonosító igazolvány, regisztrációs
igazolás, vagy a lakcímkártya másolata.
A fenti 6., 7., pontban említett személyek esetén a megjelölt státuszt igazoló okirat másolata.

Az igazolás módja:
Az EU Kék Kártyával rendelkező személy az ezen státuszt igazoló tartózkodási engedély,
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az összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár ezen státuszt a
tartózkodási engedély másolatának benyújtásával igazolhatja.
22. EGYEBEK
1. Tandíj alatt a teljes képzési szolgáltatás díját kell érteni (ami a sikeres forgalmi
vizsgával zárul) még akkor is, ha az részletekben lett meghatározva és megfizetve.
2. Tan- és vizsgadíjat tilos az ügyfélnek közvetlenül az oktatónak átadni, mert az egyrészt
törvényellenes, másrészt visszaélésre ad lehetőséget!
Esetenként iskolánk akciót hirdethet és a közölt áraktól lefelé eltérhet. Az akciós kedvezmény
mértékét és időtartamát külön feltételekben határozzuk meg, - Képzési Szerződés - mely a
vállalási feltétel mellékletét képezi. Akció esetén a meghirdetett tandíj az elméleti képzésre, az
akciós
óradíjak pedig a 29 alapórára vonatkoznak. A részleges szolgáltatást (pl. a tanfolyamot
megszakító, vagy a másik képzőszervhez távozó) igénybe vevő tanulókra a jelen
„Tájékoztató”- ban közölt nem akciós résztandíjak vonatkoznak.
3. A befizetést bizonyító számlát gondosan meg kell őrizni, mert nem pótolható. Kérésre
az oktatónak be kell mutatni. Szolgáltatást csak ezt követően biztosítunk.
4. Részletfizetés!
Részletfizetés lehetséges. Legkisebb összege egy-egy tandíjrész, vagy a vizsgadíj, de legalább
10 vezetési óra.
5. Folyamatos képzést csak előre megfizetett tan- és vizsgadíj részletek esetén tudunk biztosítani.
Ha az ügyfél a részleteket nem időben fizeti, ez problémát jelenthet a gyakorlati képzés
menetében, melyet oktatás módszertani szempontok miatt nem célszerű
megszakítani.
6. Ha a tanuló előre befizetett tandíját az esetleges áremelésig nem használja fel, úgy az
új árszabás miatt a különbözetet rá kell fizetni.
7. A csoportos foglalkozásokat igénylő szolgáltatás (elméleti tanfolyam) tandíjrésze a
tanfolyam beindulása után nem változik és nem is kérhető, nem is téríthető vissza.
8. A tanfolyam beindulása előtt a befizetett tandíj ügyintézési költséggel csökkentett része írásban
visszaigényelhető. A gyakorlati vezetési órákat napi árfolyamon és oktató, ill. kocsi típusonként
változó áron teljesítjük.
9. A tanfolyam félbeszakítása esetén - írásbeli kérelemre - a fennmaradó részt az
ügyintézési költség levonásával visszafizetjük.
10. Az ügyintézési költség nem lehet több az össz. tandíj 20 %-ánál, de minimálisan 10.000 Ft.
11. Tantermi tanfolyam esetén kötelező minden órán részt venni! Hiányzás esetén a tanuló köteles
kifizetni a következő tanfolyam díját, vagy 3.000 Ft-os óradíjjal egyénileg vehet pótórákat.

Sikeres felkészülést és eredményes vizsgát kívánunk a Bóna Vilmos Autósiskola Kft.
valamennyi munkatársa nevében!
Szeged, 2023.01.01.
………………………………….
Bóna Vilmos
Ügyvezető, Iskolavezető
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