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„B” Kategória

Képzőszerv neve: BB Magánautósiskola Kft
Cím.:2100 Gödöllő Virág köz 2
Telefon.:06209414638
Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság

FAR Nyilvántartási szám B/2020/000963

Képzési engedély száma
Cégbírosági bejegyzés száma
Iskolavezető ct

KF/984/1/2006
13-09-104887
Bencsik Zoltán
névjegyzék száma: 10126
Iskolavezető Igazolványa
13-048/95
Ügyfélszolgálat címe
2100 Gödöllő Szabadság út 3
2100 Gödöllő Páter Károly út 1
Ügyfélszolgálat időpontja
Ügyfélszolgálat időpontja
Hétfő.Szerda:10-15 óráig
Kedd.Csütörtök 9-12 óráig
Kedd, Csütörtök 13-15 óráig
Szent István Egyetem
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 16 és fél életévét betöltötte.
 Tanfolyamra csak az jelentkezhet, aki a minimum 8 osztályos iskolai
végzettségét igazolja.
 Egészségügyi alkalmassági igazolást, melyet, a háziorvos állít ki.
Amennyiben érvényes vezetői engedélye már van annak a fénymásolatát is
csatolni kell.
Aki vezetői engedéllyel még nem rendelkezik az csak kezdő vezetői engedélyt
kaphat, melyet két évig utánfutó nem vontatható,18 életév betöltéséig csak
Magyarország területére érvényes. A vezetői engedély átvételének feltétele a EÜ
vizsga: vizsgadíj 8200 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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Mentesül 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.
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.
Az elméleti tanórák:
 Közlekedési ismeretek: 16 óra
 Vezetés elmélet 6 óra
 Szerkezet és üzemeltetési ismeretek 6 óra
Összesen: 28 óra
Tanfolyamdíj: 40. 000.-Diákoknak 30.000.- Visszavonásig érvényes.
Az elméleti tandíjat és a vizsgadíjat egy összegbe első hetén kell befizetni
(A tanfolyam elméleti tantárgyai alól felmentés nem adható). A
mozgáskorlátozott, vagy siket tanulót a képzés elméleti tantárgyainak tantermi
foglalkozásain való részvétel alól – kérésére – az iskolavezető mentesíti. A
mentesített tanulók felkészítésében a képző szerv a tanulóval kötött külön
megállapodás szerint működik közre.
A felsorolt minimálisan kötelező óraszámokon hiányzás 10%-ban lehet. Pótlás
következő tanfolyam, illetve konzultáció Az elméleti tanórák időtartama: 45
perc.
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Gyakorlati tanórák befizetés után kezdheti meg legalább az első részlettel.
 Járműkezelési 9 óra
 Városi vezetés 14 óra
 Országúti vezetés 4 óra
 Éjszakai vezetés 2 óra
 Forgalmi vizsga 50 perc
 Óra összesen 29 óra min.:580km
 +1 óra Forgalmi Vizsga
Az előzőekben megadottak a minimális óraszámokat tartalmazzák.
A gyakorlati tanórák időtartama: 50 perc
Gyakorlati tandíj: Alapdíjas.: 7.000 Ft /tanóra
Gyorsított alaptandíj.:8000 Ft/tanóra
Átjött tanulóinknak 8.000 Ft/tanóra
Pót óra 7.000/8000 Ft tanóra. Oktatói javaslatra, vagy a tanuló kérésére.
Sikertelen forgalmi vizsga után 5 vizsgaóra, + vizsgadíj befizetése után újra
vizsgázhat.
Változás: 2021.12.01 tanóra 8000 Ft

Gyorsított 9000 Ft/óra

Átvett tanulónak Egyszeri regisztrációs díj:10.000 Ft és 9000 Ft / óra
Oktató járművek típusai.:
 VW Golf 6-os
 Peugeot 806
 Lada
 Mazda
 Kia
 Suzuki
 Ford
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Gyakorlati vezetésre csak elméleti vizsgatárgyból tett sikeres vizsgát követően
kerülhet sor.
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 3 munkanapon 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
Vizsgadíj:
 Közlekedési ismeretek 4600 Ft
 Forgalmi vizsga 11.000 Ft Összesen: 15.600 Ft + kezelési költség 16.000 Ft
Bank vagy Kp irodában (vizsga előtt)
55/2018. (III. 23.) Korm. rendelet a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához
nyújtott támogatás.
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.



a 20. életévét már betöltötte, de csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban vagy
gyermekgondozást segítő ellátásban részesült, valamint korábban a támogatást még nem vette
igénybe és a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges sikeres közlekedési
alapismeretek vizsga letételére 2020. július 1-je után került sor.
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Vizsgára való részvétel feltétele:
 Személyazonosításra alkalmas okirat (szem.ig, útlevél)
 alapfokú iskolai végzettség: a közoktatásról szóló törvény
szerinti alapfokú iskolai végzettség, vagy a külföldi
bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény
szerint azzal azonos végzettségi szintnek megfelelő
külföldön szerzett iskolai végzettség,
 Vezetői engedély
 Nem magyar állampolgár 6 hónapnál hosszabb tartózkodási
engedéllyel rendelkezik.
A közlekedési hatóságnak biztosítania kell minden megyében a vizsgázás
lehetőségét.
A közlekedési hatóság a székhelyén – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik –
minden munkanapon tart vizsgát.
A vizsgák helyét és időpontját a közlekedési hatóság jelöli ki.
Az adott kategóriás vezetői engedély megszerzésére irányuló ezen rendeletben előírt
összes vizsgakövetelmény teljesítéséről az utolsó vizsgát követően a közlekedési
hatóság vizsgaigazolást állít ki.

3. munkanap után az okmányirodákban, kell bemutatniuk az orvosi alkalmassági
véleményt és a vöröskeresztes kártyát.
Közvetlen szakmai felügyeleti szerv:
KAV Közlekedési Alkalmassági és
Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
1082 Budapest, Vajdahunyad utca 4
Az engedélyező és felügyeletet ellátó hatóság elérhetősége:
Innovációs és Technológiai Minisztérium Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály
1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45.
06- 1/814-1818,kepzes-kghf@itm.gov.hu
ITM. Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály, 1138 Budapest, Váci út 188.
email: kepzes-kghf@itm.gov.hu, Telefonszám: 06 1 373 1400

Gödöllő 2021.01.01.

Bencsik Zoltán CT. Iskolavezető
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