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B 96   kategória 
 
Képzőszerv neve: BB Magánautósiskola KFT             
Cím:2100 Gödöllő Virág köz 2                    
Tel.:0620/9414-638 
Cégforma: Korlátolt Felelősségű Társaság            Cégbírósági bejegyzés száma: 
Képzési engedély száma                                                              13-09-104887 
KF/984/1/2006                                                                             
Iskolavezető ct: Bencsik Zoltán                             Iskolavezető igazolványszáma 
                                                                                                           13-048/95 
Iskolavezető fogadóórája:                                        Kedd, Csütörtök: 14-15 óráig    
Iskolavezető e-mail cime:                                     info@bbmaganautosiskola.net                    
Ügyfélszolgálat címe:2100 Gödöllő,Szabadság út 3.         Szent István      
                                                        Piac emelete                    Egyetem                                                                                                                      
                                                                                        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 
 
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. 
 
 „B” kategóriás nem kezdő vezetői engedéllyel rendelkeznek, vagy 
olyan tanulók számára is lehet, akik „B” kategóriás vezetői engedély 
megszerzésére irányuló tanfolyamon vesznek részt (összevont tanfolyam).  
Összevont tanfolyam esetén az elméleti vizsgák a „B” kategóriás vezetői 
engedély megszerzésére irányuló tanfolyam elméleti vizsgájával egy napon 
tehetők. Az alapoktatáson csak az a tanuló vehet részt, aki a „B” kategóriás 
vezetői engedély megszerzésére irányuló tanfolyam forgalmi alapoktatását már 
megkezdte.  
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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 tanfolyam 
ismétléssel mehet újra vizsgázni. 
Az elméleti tanórák:  
 Szerkezet és üzemeltetési ismeretek                                6 óra 
 Munkavédelem tűzvédelem szállítási ismeretek            6 óra 

                                                                        Összesen:            12 óra 
Tanfolyamdíj: 55. 000.-      
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: 50 perc. 
Gyakorlati tanórák: 
 befizetése után vehet részt.  

 Járműkezelési                                              6 óra+1 óra Vizsga 
 Rutin vizsga                                         15 perc 

                        
Az előzőekben megadottak a minimális óraszámokat tartalmazzák.  
A gyakorlati tanórák időtartama:45 perc 
Gyakorlati tandíj: 5000 Ft /óra 
 Pót óra  5000Ft / óra               
Oktatói javaslatra, vagy a tanuló kérésére. 
Sikertelen rutin vizsga után 3vizsgaóra, + vizsgadíj befizetése után 
újra vizsgázhat. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

. 
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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 :  

                              RUTIN : Gödöllő- Vác 
                                                  
A vizsgáztatás egyéb feltételei  
A vizsgára bocsátás feltétele a „B” kategóriás vezetői engedélyhez a 96. vezetői 
engedély kód megszerzésére irányuló tanfolyam valamennyi elméleti 
vizsgatárgyának sikeres teljesítése,  
valamint a „B” kategóriás vezetői engedélyhez a 96. vezetői engedély kód 
megszerzésére irányuló tanfolyam gyakorlati alapoktatás minimális 
óraszámának igazolt elvégzése.  
A vizsga a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzésére irányuló tanfolyam 
forgalmi vizsgájával egy napra is szervezhető. 
 
A tanuló jogai és kötelezettségei. 
Képzését másik képző szervnél kívánja folytatni, akkor csak abban az 
esetben jár a tandíjkedvezmény, ha a minimális 6 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. 
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Vizsgadíj: 

 Szerkezet és üzemeltetés                     4600 FT 
 Munkavédelem                                     4600 Ft 
 Rutin                                                     3500 Ft 

          Összesen:                                           12.700Ft + kezelési költség. 
         Bank vagy Kp irodában (vizsga előtt) 15.000 Ft 
     
Vizsgára való részvétel feltétele: 
 Személyazonosításra alkalmas okirat (szem.ig, útlevél) 
 Vezetői engedély 
 8 osztályos Bizonyítvány  

 
A vezetői engedély átvételének feltételei: 
 

 Valamennyi tárgyból sikeres vizsgát tett. 
 Nem magyar állampolgár 6 hónapnál hosszabb tartózkodási engedéllyel 

rendelkezik. 
 
Az okmányirodában vehető át a  vezetői engedély. 
 
 
Közvetlen szakmai felügyeleti szerv:          Pest Megyei Kormányhivatal 
                                                                        Engedélyezési és fogyasztóvédelmi  
                                                                        Főosztály. 
                                                                            
                                                                         1141 Budapest, Komócsi út 17-19 

                 Tel.: 061 460-2263 
 

 
 

Gödöllő 2017.07.01.                                            Bencsik Zoltán  
                                                                           CT.Iskolavezető 
 


