
„B” KATEGÓRIÁS TANFOLYAMI TÁJÉKOZTATÓ
A tanfolyamon való részvétel életkori feltétele, betöltött 16 és fél év.

1. Az Autótempó 95 Autósiskola Bt.  (továbbiakban: Képző Szerv) – mint a képzési szolgáltatás
felelőse  –  folyamatosan  biztosítja  a  teljes  képzési  szolgáltatáshoz  szükséges  személyi  és  tárgyi
feltételeket.  Eljár  a  Tanuló  érdekében  a  képzéssel  kapcsolatos  ügyekben.  Biztosítja  a  Tanuló
személyes és különleges adatainak kezelését. A továbbiakban, a Tanuló nyilvántartásban szereplő
személyi adatainak kezelését – a tanulmányi adatokkal együtt – a jogszabályban előírt időtartamig
megőrzi, ezt követően az adatokat megsemmisíti. 

a)  A képzéssel  megszerezhető  képzettség  :   a  3500  kg-ot  meg  nem  haladó  megengedett
legnagyobb össztömegű gépkocsi vezetésére jogosító vezetői engedély. 

b) Tanulót  25.000.-Ft  tanfolyamdíj  visszafizetés illeti  meg  - kizárólag online jelentkezés
esetén -,  mely összeget  Tanuló  a  sikeres  forgalmi vizsga után vehet  igénybe,  amennyiben az
elsősegély tanfolyamot is a Képző Szerv szervezésében végezte el tantermi tanfolyam keretében.
Tanuló a 25.000.-Ft-ot – a fenti feltételek teljesülése után – személyesen veheti át a Képző Szerv
székhelyén a szerződéskötés időpontjától számított egy éven belül. Ezen időpont után Tanuló a
tanfolyamdíj visszafizetésre nem jogosult.  A visszafizetendő tanfolyamdíj átvételét – a határidő
figyelembevételével – Tanulónak kell kezdeményezni, a Képző Szervvel történő előzetes telefonos
időpont egyeztetéssel.

c) A Képző Szerv fenntartja magának a jogot, hogy a tanulóval egyoldalúan szerződést 
bontson, ha a tanuló a fizetési kötelezettségeit időben nem teljesíti, ha az elméleti tanfolyam két 
foglalkozásán (8 tanóra) igazolatlanul távol marad (orvosi igazolást kell bemutatni), ha akár az 
elméleti tanfolyam, akár a vezetési gyakorlat során ittas vagy bódult állapotban jelenik meg. A fenti 
esetekben a tanuló a befizetett tandíjat vissza nem követelheti.

2. Tanuló vállalja a képzés és vizsgáztatás költségeit, a tanórákon való pontos megjelenést.

a)  Tudomásul  veszi,  hogy  az  elméleti  foglalkozásokon  a  megjelenés  kötelező.  Egy
alkalommal 4 tanóra kerül megtartásra. Bármely okból való hiányzás esetén, a hiányzásnak
megfelelő számú pótórán kell részt venni. A pótóráknak költségvonzata van: 2.000.-Ft/óra.
Tudomásul  veszi,  hogy elméleti  vizsgára csak akkor bocsátható,  ha minden foglalkozáson
részt vett, illetve az esetleges hiányzást bepótolta. A vezetési gyakorlat oktatása során más irányú
elfoglaltságát legalább 12 órával a vezetési tanóra megkezdése előtt jeleznie kell oktatója felé. Ha
ezt elmulasztja, illetve a gyakorlati vezetési órán nem jelenik meg és a hiányzást a későbbiekben
hitelt érdemlően igazolni nem tudja, a mindenkori vezetési óradíj megfizetésével tartozik. 

b) Tanuló tudomásul veszi, hogyha az elméleti tanfolyam kezdetétől számított 9 hónapon
belül nem tesz elméleti vizsgát, úgy újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlésével lehet tenni. A
tanfolyam díját újra ki kell fizetni.

c) Tanuló tudomásul veszi, hogyha a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül nem
teszi le sikeresen az elméleti vizsgát, úgy újabb vizsgát csak az elméleti tanfolyam megismétlését
követően tehet. A tanfolyam díját újra ki kell fizetni.



d)  Tanuló tudomásul  veszi,  hogy  a  vizsgákat  a sikeres  elméleti  vizsga  időpontjától
számított 2 éven belül be kell fejezni.  Ellenkező esetben a vezetői engedély megszerzéséhez a
tanfolyamot újra kell kezdeni. A költségeket újra ki kell fizetni.

e)  Tanuló tudomásul  veszi,  hogy a  Képző Szerv a  képzéssel  és  a  vizsgákkal  kapcsolatos
minden fontos információt e-mailben továbbít részére. Ezért kötelezettséget vállal, hogy az általa
megadott  e-mail  címhez  tartozó  postafiókot  a  képzés  során  folyamatosan  figyeli.  Ezen
kötelezettségének elmulasztásából adódó mindennemű kárért, Tanulót terheli a felelősség.

f)  Tanuló jogosult  a  „Felnőttképzési  szerződés”-t  felbontani,  és  másik  képző  szervnél
folytatni tanulmányait. Ebben az esetben a Képző Szervtől kérnie kell az addig teljesített oktatásról
szóló igazolást,  egy erre  a célra  rendszeresített  „Képzési  igazolás” nyomtatványon.  Tudomásul
veszi,  hogy az áthelyezés  csak akkor kerül  érvényesítésre,  ha a Képző Szerv felé  fennálló
esetleges tartozását, megfizette.

KÉPZÉSI DÍJAK

Elméleti képzés díja: 40.400.-Ft

Vezetési gyakorlat díja: (30 óra) 180.000.-Ft Vezetési óradíj: 6.000.-Ft

Képzési díjak összesen: 220.400.-Ft

Képző Szerv fenntartja magának a jogot a vezetési gyakorlat óradíjának egyoldalú emelésére!

VIZSGADÍJAK

Elméleti vizsgadíj: 4.600.-Ft

Forgalmi vizsgadíj: 11.000.-Ft

Járművezetési vizsgadíjak összesen: 15.600.-Ft

Gyakorlópálya használati díj 10.000.-Ft

ELSŐSEGÉLY KÉPZÉS DÍJA

Tanfolyamdíj + vizsgadíj 25.000.-Ft

Elsősegély összesen: 25.000.-Ft

MINDÖSSZESEN: 271.000.-Ft
A Közlekedési Hatóság és a Magyar Vöröskereszt által megállapított vizsgadíjak változhatnak, ennek megfelelően 
változik az összköltség is! 

A KÉPZÉSI- ILLETVE VIZSGADÍJAK MEGFIZETÉSÉNEK MÓDJA 
Képzési díj Vizsgadíj Gyakorlópálya

használati díj
Összesen

1. Jelentkezéskor: 40.400.-Ft 4.600.-Ft - 45.000.-Ft

2. A vezetési gyakorlat megkezdésekor: 60.000.-Ft - 10.000.-Ft 70.000.-F

3. A vezetési gyakorlat 10. órájában: 60.000.-Ft - - 60.000.-Ft

4. A vezetési gyakorlat 20. órájában: 60.000.-Ft 11.000.-Ft - 71.000.-Ft

5. Az elsősegély tanfolyam indulásakor: 16.800.-Ft 8.200.-Ft - 25.000.-Ft

MINDÖSSZESEN: 237.200.-Ft 23.800.-Ft 10.000.-Ft 271.000.-Ft



A vezetési gyakorlat díját az előző oldalon leírt részletezés szerint BANKI UTALÁSSAL kell 
megfizetni. Jogosult neve: AUTÓTEMPÓ 95 Bt. 
Bankszámlaszám: 10103726-01654634-00000009

Tanuló tudomásul veszi, hogyha az elméleti tanfolyam első foglalkozásán részt vett és a 
továbbiakban a tanfolyamot bármely okból nem folytatja, a befizetett tandíjat semmilyen 
körülmények között vissza nem követelheti. 

Tanuló tudomásul veszi, hogy forgalmi vizsgát csak abban az esetben tehet, ha az oktatás 
során legalább 29 vezetési órát és legalább 580 km-t teljesített. Ha az 580 km a 29 vezetési óra 
alatt nem teljesíthető, úgy tanuló pótórát (pótórákat) köteles venni.

Az első foglalkozásra szíveskedj magaddal hozni:
- háziorvos által kiállított 1. csoportú alkalmassági véleményt,
- legalább alapfokú (8 általános) iskolai végzettséget igazoló okmány másolatát.
- elsősegély vizsgaigazolás másolatát, ha van;
- meglévő vezetői engedély másolatát, ha van (A, A1, A2 vagy AM kategória).

A tanuláshoz Képző Szerv díjmentesen biztosít interaktív KRESZ könyvet, online tesztprogramot 
az aktuális vizsgakérdésekkel, valamint online elsősegély tananyagot.

Az elsősegély tanfolyam Képző Szerv székhelyén (Salgótarján, Pécskő út 12.) kerül megtartásra, a 
KRESZ tanfolyammal egy időben, vagy utána.

A vezetői engedély kiadása: A sikeres forgalmi vizsga után – amennyiben Tanuló az elsősegély-
nyújtó  ismeretek  elvégzését  hitelt  érdemlő  módon  a  közlekedési  hatóságnak  igazolta  –  három
munkanap eltelte után a kormányablakban lehet a vezetői engedély kiadását kezdeményezni.

A közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott állami támogatás 
A Kormány 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelete szerint a 2018. július 1-jét követően sikeresen letett 
„B” kategóriás közúti járművezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési alapismeretek 
vizsga díjához, illetve a hozzá kapcsolódó közlekedési alapismeretek tanfolyam díjához támogatás 
igényelhető. 

Jogosultsági feltételek:
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 támogatást az a magyar állampolgár is igénybe veheti, aki a sikeres közlekedési 
alapismeretek vizsga napján a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény 
szerinti csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban vagy a családok 
támogatásáról szóló törvény szerinti gyermekgondozást segítő ellátásban részesült, 
feltéve hogy a támogatást még nem vette igénybe.

A támogatás összege: 
A támogatás összege a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres közlekedési 
alapismeretek vizsga igazgatási szolgáltatási díjának ténylegesen megfizetett összege, de legfeljebb 
25.000.-Ft.

Az állami támogatás igénybevételéhez iskolánk a sikeres elméleti vizsga után „IGAZOLÁS”-t állít 
ki a befizetett tanfolyam- és vizsgadíjról. Az igazolást telefonos időpont egyeztetés után lehet 
átvenni ügyfélszolgálatunkon. A támogatást a Magyar Államkincstárhoz benyújtott „KÉRELEM” 
kitöltésével lehet igényelni. A kérelem ide   kattintva   tölthető le. 

AUTÓTEMPÓ 95 Autósiskola Bt.
3100 Salgótarján, Pécskő út 12.

https://www.autotempo.hu/dokumentumok/allami_tamogatas/kerelem.pdf
https://www.autotempo.hu/dokumentumok/allami_tamogatas/kerelem.pdf

