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„A’’ 40 kw-tól.
Képzőszerv neve: BB Magánautósiskola KFT
Cím: 210 Gödöllő Virág köz 2
Cégforma: Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégbírósági bejegyzés száma
Képzési engedély száma:
13-09-104887
KF/984/1/2006
PLH -445
Iskolavezető : Bencsik Zoltán
Iskolavezető igazolványszáma
13-048/95
Iskolavezető fogadóórája
Kedd,Csütörtök : 14-15 óráig
Iskolavezető e-mail címe:
info@bbmaganautosiskola.net
Ügyfélfogadás címe: 2100 Gödöllő, Szabadság út 3. Szent István Egyetem
Piac emelete
Gödöllő,Páter K. u.1.
Ügyfélfogadás időpontja: H, SZ: 10-15 óráig
Aula 306-os
K, Cs: 13-15 óráig
P, Sz, V: Zárva
K, CS:09-12 óráig
Vállalási feltételek
Tisztelt Ügyfelünk!
Az iskola vezetése és oktató gárdája arra törekszik, hogy Ön részére az elmélet és gyakorlati
oktatás során a maximális felkészülési lehetőséget biztosítsa.
A jelentkezés feltételei!
 A tanfolyamra az jelentkezhet, aki a 23 és fél életévet betöltötte.
 Tanfolyamra csak az jelentkezhet, aki a minimum 8 osztályos iskolai végzettségét
igazolja.
Egészségügyi alkalmassági igazolást, melyet a körzeti orvos állit ki. Amennyiben érvényes
vezetői engedélye vannak a fénymásolatát is csatolni. Aki még vezetői engedéllyel még nem
rendelkezik az csak kezdő vezetői engedélyt, kap, mellyel két évig, utas nem szállítható.
A vezetői engedély átvételének feltétele a közúti elsősegélynyújtó tanfolyam elvégzése. EÜ
vizsga: vizsgadíj 7900 Ft. Tankönyv 2000 Ft felkészítésről és a díjról a vöröskereszt ad
felvilágosítást.
Azok a jelentkezők, akik 1984. január. 1-je után valamilyen kategóriából szereztek engedélyt,
illetve vezetői engedélyüket bővítik, a vizsga alól mentesülnek.
Mentesül a vizsga alól az is aki az alábbi végzettségek valamelyikével rendelkezik.
 Az orvostudományi egyetemeken szerzett, orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi diploma,
 Állat orvostudományi egyetemen szerzett állatorvosi diploma.
 Védőnői, diatetikusi, mentőtiszti, gyógyszerész, egészségügyi szakoktatói, diplomás
ápoloi, oklevéllel, képesítéssel,
 Közegészségügyi főfelügyeleti főiskolai szakon végzett vagy egészségügyi
szakközépiskolában érettségizett, vagy egészségügyi szakiskolát végzett.

Számlaszám:10400494-50526776-74801004K&H Bank közlemény Tanuló neve.
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-2Az elméleti vizsgára bocsátás feltétele 23 és ¾ év. Tandíj és vizsgadíj befizetés. A
tanfolyamot elvégezte. 2014.10.01-én az alábbi KRESZ vizsgára vonatkozó
határidők léptek életbe:
24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 10. §(1) Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a)a
tanfolyam elméleti részét az 5. § (3) bekezdésében foglaltak szerint elvégezte és az
első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb,
mint kilenc hónap telt el, (5) 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.
Elméleti tanórák
Kötelező óraszám: 28 óra
Az autósiskola által ajánlott óraszám.
 Közlekedési ismeretek
 Vezetés-elmélet
 Szerkezeti ismeretek
Összesen

16 óra
6 óra
6 óra
28 óra

Tanfolyamdíj: 30.000 Ft Dákoknak 15.000 Ft
Diákoknak 50% kedvezmény az elméleti tandíjból. Visszavonásig érvényes
E-Learning 30.000.- Diákoknak 20.000 Ft
A tanfolyam elméleti tantárgyai alól felmentés nem adható.)
A felsorolt minimálisan kötelező óraszámokon hiányzás nélkül kell részt venni. Az elméleti
tanórák időtartama 45 perc
Gyakorlati tanórák
 Járműkezelés
10 óra
 Városi vezetés
11 óra
 Országúti vezetés
5 óra

összesen 26 óra 380 km
 Járműkezelési vizsga + forgalmi vizsga óra
15+50 perc
A gyakorlati tanórák időtartama: 50 perc
A gyakorlati tandíj 3500Ft/óra
Ez az óradíj az alap és a pótórákat egyaránt vonatkozik.
Az előzőekben megadottak a minimális óraszámokat tartalmazzák.
A gyakorlati oktatás és vizsgák idejére a motorkerékpárt, bukósisakot, rádió készüléket az
iskola biztosítja.
Megfelelő öltözéket kell vinni. (bukósisak, szemüveg, protektoros hosszúnadrág,
protektoros dzseki, kesztyű, magas szárú zárt cipő vagy csizma)
Az első sikeres vizsgától számított két éven belül sikeres forgalmi vizsgát kell tenni.
A gyakorlati vezetésre csak valamennyi elméleti vizsgatárgyból tett sikeres vizsgát követően
kerülhet sor. Forgalmi vezetésre csak sikeres járműkezelési vizsga után kerülhet sor. Öt
sikertelen forgalmi vizsga esetén PÁV alkalmassági vizsgát kell tenni.
Az oktatási helyszínek
Elmélet: Gödöllő, Páter Károly út 1./ Török Ignác Gimnázium
Gyakorlat
Rutin :Gödöllő, Méhész köz 1.
Forgalom: Gödöllő-Vác

Telefon: 20/9414-638
28/419-529
06209951699

PLB-2212
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM:13-0943-05

-3-

A tanuló jogai és kötelezettségei.
Képzését másik képző szervnél kívánja folytatni,akkor csak abban az esetben jár a
tandíj kedvezmény ha a minimális 54 óra oktatáson részt vett.
Ellenkező esetben a tandíj különbözetet ki kell fizetni.

A képzési igazolást öt napon belül a tanulónak kiadjuk.
A fel nem használt gyakorlati tandíjat és a vizsgadíjat visszafizetjük.
A képzőszerv jogai és kötelezettségei.
Az autósiskola fenntartja a képzés díjának változtatási jogát a díjak
változtatásának idejéről és mértékétől a tanulókat tájékoztatja.
Jármű típusok

Yamaha 600
Yamaha 900

Vizsgadíj:
Elméleti tárgyak:
Járműkezelés
Forgalom
Összesen

UGH-737
UAV-761

4600 Ft
4700 Ft
11.000 Ft
20.300 Ft+ Kezelési költség
22.000 Ft

Vizsgákon való részvétel feltételei:
 Személyazonosításra alkalmas okirat (szem.ig., diákig., útlevél)
 Eredeti 8 osztályos bizonyítvány.
 Jogosítvány
 Vezetői engedély
 Vizsgaigazolás
A vezetői engedély átvételének feltételei:
.3. munkanap után az okmányirodákban intézhető a kategória bővítés.

Közvetlen szakmai felügyeleti szerv

Pest Megyei Kormányhivatal
Engedélyezési és fogyasztóvédelmi
Főosztály.
1141 Budapest, Komócsi út 17-19
Tel.: 061 460-2263
PMKH
ÉJH
Közlekedési
és
Fogyasztóvédelmi
Főosztály
Közúti
Gépjármű-közlekedési Hatóság

Gödöllő, 2018.03.01.
Bencsik Zoltán
Ct Iskolavezető

