
 

 „B” VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK.   

                                                                                     / E-LEARNING/ 2021 
 
Képzőszerv: „AUTÓSULI” Szabados Péter, egyéni vállalkozó:   Nyilvántartási szám: 51794239 
Székhely:3325 Noszvaj, Kossuth út 60. Web lap: autosulieger.hu   Felnőttképzési nyilv. szám:B/2020/001716 
Adószám: 68471806-1-30. Képzési engedély száma: KGHF/104272-1/2019-ITM Kategóriái: B , C, CE, D. 
Az ISKOLA vezetője: Szabados Péter    

Ügyfélfogadó iroda: 3300. EGER Bródy Sándor u. 4sz Tel/Fax: 36/436-117, 20/414-45-59 

                           E-mail: autosuli2020@gmail.com 
Ügyfélfogadás időpontja:  Hétfő, Szerda:08.00-16-00-ig 
                                             Kedd, Csütörtök:10.00-16.00-ig     Ebédidő: Hétfőtől- Péntekig:12.00-13.00-ig 
                                             Péntek:08.00-14.00-ig                                                                                      
A képzőszerv vállalja, hogy a jelentkező hallgatót, amennyiben megfelel a 24/2005.(IV.21.) GKM képzési 
rendeletben előírt feltételeknek, beiskolázza a                                                    EDU számú, „B” kategóriás 
(személygépkocsi vezető) tanfolyamra. 
A tanfolyamra az vehető fel, aki a 16,5 életévét betöltötte és a KÉPZŐSZERV részére a megfelelően kitöltött 
jelentkezési lapot és az orvosi alkalmasságot igazoló okmányt leadja.(EÜ.1csop,101-kód). A 8 általános, vagy 
magasabb iskolai végzettségét igazoló bizonyítványát leadja. 
Elméleti tanfolyam díja: 42.400 Ft. Amely az E-Learning tananyagot tartalmazza (75óra/180 nap). A díjakat 
készpénzben az iskola irodájában kell befizetni a tanfolyam megkezdésekor. 
 
Elméleti vizsgára kiírás feltétele:3 hónappal 17 év betöltése előtt. (elméleti tanfolyamot elvégezte) 
 
MEGKEZDÉSE: 2021 év……….hó…….nap.  /180 nap ,75 óra/  
 

Elméleti VIZSGA: KAV. EGER. Kossuth u.26, ideje: A képzési igazolást követően. 
Közúti elsősegélynyújtó vizsga: Vöröskereszt Megyei szervezeteinél (Eger Klapka György út 9) 

Elméleti oktatás: ÖNÁLLÓ FELKÉSZÜLÉSSEL, SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAMMAL. 

A programmal kapcsolatos probléma esetén a +36 (1) 577 0222 számot kell hívni. 

.A közlekedési alapismeretek vizsgát, az ELSŐ OKTATÁSI nap- tól számított 1 éven belül be kell fejezni. 

A gyakorlatot a sikeres TESZT vizsgát követően 2 éven belül kell befejezni. 
*Gyakorlati oktatás és vizsgafeltételei: sikeres elméleti vizsga és betöltött 17 életév. 
Oktatásra beállított gépkocsi típusa: Kia Rio;Ford Focus;Toyota Auris;Toyota Yaris;Citroen 
Picasso;Mazda 2(benzin) );Opel Meriva(automataváltós) 
A jelenlegi gyakorlati oktatás óradíja: 6.000-Ft/óra. A pótórák díjai megegyeznek az alapórák díjával.   
Minimális KÖTELEZŐ vezetési óraszám: 30. óra. és 580 km.    (10-órás részletfizetési lehetőség) 
A gyakorlati oktatás KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁS. 
Forgalmi gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki előtte 9 óra járműkezelési alapoktatásban vett részt.  
Ezt követően 14 óra városi, 4 óra országúti, 2 óra éjszakai vezetési órát teljesített.                                                              
A forgalmi vizsga időtartamától függetlenül egy gyakorlati órának számít. 
Egy gyakorlati óra időtartama:50-perc. 
A hallgató vállalja, hogy a jelentkezési és vizsgalapon szereplő személyes adatai kezeléséhez     
Hozzájárul, valamint adatait ezen okmányon pontosan felvezeti. 
 
 
 



A tanfolyamon résztvevőhallgató köteles legjobb tudása szerint közreműködni, a gyakorlati órára, vezetésre 
képes állapotban megjelenni. Amennyiben a megbeszélt időpontban nem tud megjelenni és erről egy nappal 
előtte nem értesíti oktatóját, úgy meghiúsulási díjként egy óra díját kell megfizetnie.  A megbeszélt időpontban, 
mindkét fél részéről 20 perc várakozási időt, indokkal el kell fogadni.  Az oktatónak 2 vezetési óra között, 10 
perc szünetet kell tartani. 
A hallgató kérésére a Képzőszerv, kiadja a TANULÓ ÁTHELYEZÉSÉHEZ szükséges igazolást, amely 
tartalmazza a teljesített szolgáltatást. .Az ISKOLA teljes körű képzést végez, ezért az oktatási időszakban a 
képzőszerv változtatást kérő tanulónak 6.000- Ft egyszeri szerződésbontási díjat kell az iskolának megfizetni. 
 
Oktatás Helyszínei: 
                            -Elméleti konzultáció   :Eger, AUTÓSULI oktatóterme Bródy Sándor u.4 sz. 
                            -Alapoktatás: 3300 Eger Liliom út 2 (KAV Vizsgapálya). 
                             -Gyakorlat       : EGER és környéke. 
VIZSGADÍJAK : összesen: 15.600- Ft /fő , amelyet két részletben az AUTÓSULI  irodájában kell befizetni.                           
                               -I rész      4.600 - Ft. (elméleti tanfolyamdíjjal egy időben.) 
                            - II. rész   11.000 - Ft. (vezetés megkezdése előtt.) 
               Rutinpálya díj:      7.000 – Ft. (a gyakorlati képzés megkezdésekor.) 
 

:”B” Kategóriában felmentés csak  az „EÜ” vizsga alól lehetséges. A tanulónak kell a mentességet 
intézni a kormányablaknál.  
Az előírt pályaalkalmassági vizsgálatáról a 41/2004. (IV. 7.) GKM rendeletben leírtak az  
irányadóak. 
Nem magyar állampolgároknak csak 6 hónapos magyarországi tartózkodás után lehet kiadni a vezetői engedélyt, 
amit a tartózkodási engedéllyel vagy regisztrációs kártyával igazolni kell. 
Vezetői engedély a vizsgaigazolás birtokában  is csak abban az esetben adható ki, ha  magyar állampolgár és 
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon  van. Az Európai Gazdasági Térség (EGT) 
tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgára, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye 
Magyarországon van, és a vezetői engedély kiadását megelőző 6 hónapban folyamatosan Magyarországon 
tartózkodott (ha van érvényes, EGT tagállam illetékes hatósága által kiállított vezetői engedélye, kérheti a 
cserével történő érvényesítést, akkor is, ha még nem telt el a hat hónap); 
Honosítás esetén a vizsgázónak olyan  külföldi hatóság által kiállított és érvényes vezetői engedéllyel kell 
rendelkeznie, amely jogosultságát illetően megfelel a magyar vezetői engedélynek. 
A vizsgadíjat jogszabály állapítja meg. A vizsgadíj esetleges változása esetén a tanuló, a megváltozott 
vizsgadíjat köteles megfizetni. 
A díjak megváltoztatásának jogát a képzőszerv a képzés bármely időszakában fenntartja /elmélet, 
gyakorlat/ A már befizetett TANFOLYAM díjra a változtatás nem vonatkozik.  
A KÉPZŐSZERV kötelessége, hogy a teljes képzés ideje alatt gondoskodjon a TANULÓ folyamatos és 
megfelelő színvonalú képzéséről. 
A TANULÓ kötelessége, mindent megtenni a sikeres munka érdekében.      
Ennek 1. számú egyszemélyi felelőse az ISKOLAVEZETŐ. 
A közlekedési hatóság a sikeres vizsgáról kiállított vizsgaigazolást az illetékes közlekedési igazgatási hatóság 
részére elektronikusan küldi meg, 

A SIKERES FORGALMI VIZSGA után 3 munkanappal a kormányablaknál lehet kérni a vezetői 
engedélyt. KÖZÚTI ELSŐSEGÉLY KÁRTYA ÉS EREDETI ORVOSI  ALKALMASSÁGI LAP KELL. 
AZ „EÜ” FELMENTÉST A KORMÁNYABLAK INTÉZI AZ EREDETI DOKUMENTUMOK 
ALAPJÁN. 
Szakmai és egyéb kifogás esetén, amennyiben helyben érdemi intézkedés nem történik, a Tanuló panaszával 
a felügyeleti szervhez fordulhat.  
KÖZLEKEDÉSI ALKALMASSÁGI és VIZSGAKÖZPONT 3300. EGER, Kossuth 26.  Tel: 36-510-308 
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Szabados Péter  
   iskolavezető 


