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VÁLLALÁSI FELTÉTELEK.
B+E kategória
Képzőszerv neve: BB Magánautósiskola KFT
Cím:2100 Gödöllő Virág köz 2
Tel.:0620/9414-638
Cégforma: Korlátolt Felelősségű Társaság
Képzési engedély száma
KF/984/1/2006
Iskolavezető ct: Bencsik Zoltán
Iskolavezető fogadóórája:

Cégbírósági bejegyzés száma:
13-09-104887
Iskolavezető igazolványszáma
13-048/95
Kedd, Csütörtök: 14-15 óráig

Iskolavezető e-mail cime:

info@bbmaganautosiskola.net

Ügyfélszolgálat címe:2100 Gödöllő,Szabadság út 3.
Piac emelete

Szent István
Egyetem
Gödöllő,Páter K. u. 1.
Aula 306-os

Ügyfélfogadás időpontja: H, SZ: 10-15. óráig
K, Cs: 13-15 óráig

P, Sz, V: Zárva

K, CS:09-12 óráig

Tisztelt ügyfelünk!
Az iskola vezetése és oktató gárdája arra törekszik, hogy az Ön részére az
elmélet és gyakorlati oktatás során a maximális felkészülési lehetőséget
biztosítsa.
A jelentkezés Feltételei.
 A tanfolyamra az jelentkezhet, aki a 19 életévét betöltötte.
 Tanfolyamra csak az jelentkezhet, aki a minimum 8 osztályos iskolai
végzettségét igazolja.
 Egészségügyi alkalmassági igazolást, melyet, a háziorvos állít ki.
 Érvényes vezetői engedély fénymásolatát is csatolni kell.
Aki vezetői engedéllyel rendelkezik
A vezetői engedély átvételének feltétele a EÜ vizsga: vizsgadíj 7900 Ft, Tankönyv 2000 Ft.
Felkészítésről és díjáról 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.
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-2Mentesül az EÜ vizsga alól az is, aki az alábbi végzettségek valamelyikével rendelkezik.
 Az orvostudományi egyetemeken szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi diploma.
 Az állatorvos tudományi egyetemen szerzett állatorvosi diploma.
 Védőnői, diatetikusi, mentőtiszti, gyógytornász, egészségügyi szakoktatói, diplomás
ápolói oklevéllel, képesítéssel. valamint
 Közegészségügyi főfelügyeleti főiskolai szakon végzett, vagy egészségügyi
szakközépiskolában érettségizett, vagy egészségügyi szakiskolát végzett.

Az elméleti vizsgára bocsátás feltétele 16 és 3/4 életév Tandíj és vizsgadíj
befizetés. A tanfolyamot elvégezte.9 hónapon belül meg kell kezdeni az
elméleti vizsgát és 12 hónapon belül sikeres vizsgát kell tenni. különben
tanfolyamismétléssel mehet újra vizsgázni.
Elmélet

Óraszám

Gyakorlat

Óraszám

Szerkezeti üzemeltetés

3 óra

Gyakorlati alapoktatás

6 óra

Járművezetés elmélete

3 óra

Városi vezetés

4 óra

Munkavéd,tűzvéd,szállítás

3 óra

Országúti vezetés

4 óra

KRESZ

5 óra

Hegyvidéki vezetés

2 óra

Biztonsági ell.és üzemeltetés

4 óra

Forgalmi vizsga

1 óra

Minimális óraszám

18 óra

Összesen

17 óra

Elméleti óra időtartama

45 perc

Gyakorlati óra időtartama

50 perc

Elméleti Tanfolyamdíj: 45. 000.- Tantermi képzés
E-Learnig képzés egyaránt
Az elméleti tandíjat a tanfolyam első hetén kell befizetni, a vizsgadíjat pedig a következő
héten.
(A tanfolyam elméleti tantárgyai alól felmentés nem adható).
Kivétel siketek,
mozgáskorlátozottak és a nem magyar anyanyelvűek!)
A felsorolt minimálisan kötelező óraszámokon hiányzás 10%-ban lehet. Pótlás következő
tanfolyam, illetve konzultáció
Az elméleti tanórák időtartama: 45 perc.
Minimálisan kötelező óraszám – 38 óra*
*Az óraszám előírás a tantermi elméleti képzésben megvalósuló tanfolyamra értendő.

Gyakorlati tanórák:befizetése után vehet részt.
Az előzőekben megadottak a minimális óraszámokat tartalmazzák.
Gyakorlati tandíj: 5000 Ft /óra
Pót óra 5000Ft / óra

Oktatói javaslatra, vagy a tanuló kérésére.

Sikertelen forgalmi vizsga után 1vizsgaóra, + vizsgadíj befizetése után újra vizsgázhat.
Számlaszám:10400494-50526776-74801004K&H Bank közlemény Tanuló neve.
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Oktató járművek típusai.:
 Peugeot 806
A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga egy évig érvényes.
Gyakorlati vezetésre csak elméleti vizsgatárgyból tett sikeres vizsgát követően
kerülhet sor.
Öt sikertelen forgalmi vizsga estén PÁV alkalmassági vizsgát kell tenni.
Oktatási helyszínek:
 Elméleti : Gödöllő, Török Ignác Gimnázium
Gödöllő, SZIE Páter Károly út 1.
 Gyakorlat :
Forgalom: Gödöllő- Vác
Forgalmi oktatás váltás helye: Gödöllő Művelődési Központ
Vagy a tanulóval egyeztetett helyszín.
A tanuló jogai és kötelezettségei.
Szabadon választ oktatót és gépjárművet.
Amennyiben a tanuló az autóval, vagy az oktatóval nem elégedett, másik oktatót
kérhet. Kéréssel forduljon az iskolavezetőhöz.
Képzését másik képző szervnél kívánja folytatni,akkor csak abban az
esetben jár a tandíj kedvezmény ha a minimális 57 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 vizsgadíjat visszafizetjük.
A képzőszerv jogai és kötelezettségei.
Az autósiskola fenntartja a képzés díjának változtatási jogát a díjak
változtatásának idejéről és mértékéről a tanulókat, tájékoztatja.
A gyakorlati oktatásra való beosztást a BB Magánautósiskola Kft a tanulónak
egyénileg egyeztetett módon határozza meg.
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-4Vizsgadíj:
 Közlekedési ismeretek
4600 Ft
 Szerkezet és üzemeltetés
4600 FT
 Munkavédelem
4600 Ft
 Biztonságos üzemeltetés
4400 Ft
 Rutin
3500 Ft
 Forgalmi vizsga
11.000 Ft
Összesen:
32.700 Ft + kezelési költség.
Bank vagy Kp irodában (vizsga előtt) 34.000 Ft
Vizsgára való részvétel feltétele:
 Személyazonosításra alkalmas okirat (szem.ig, útlevél)
 Jogosítvány
 Vezetői engedély
 Vizsgaigazolás
 8 osztályos Bizonyítvány
A vezetői engedély átvételének feltételei:
Vizsgaigazolás:
3. munkanap után az okmányirodákban intézkedhet.

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
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