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”B” KATEGÓRIÁS AKCIÓS TANFOLYAMI TÁJÉKOZTATÓ

”B” kategóriás tanfolyamra az a jelentkező vehető fel,
• aki jármű vezetésére egészségi szempontból alkalmas  (az orvosi vizsgálatot térítés

ellenében a háziorvos végzi),
• a meghatározott közlekedésbiztonsági előírásoknak megfelel (nem áll a közlekedéstől

való eltiltás hatálya alatt),
• legalább 16 és fél éves,
• legalább alapfokú (8 általános) iskolai végzettséggel rendelkezik.

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  adatainak  kezelését  –  a  tanulmányi  adatokkal  együtt  –  a
jogszabályban előírt időtartamig. 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) Képző Szerv az elméleti képzést e-learning rendszerű hatósági képzés keretében 
biztosítja Tanuló részére. A tananyaghoz való hozzáférési idő: 75 óra/180 nap. 
Ha a rendelkezésre álló időkeret bármelyike (óra vagy nap) felhasználásra kerül, a tananyag 
elérhetősége megszűnik. Ebben az esetben pótképzés megrendelésére van lehetőség.

c) Képző Szerv fenntartja magának a jogot, hogy a tanulóval egyoldalúan szerződést
bontson, ha a tanuló a fizetési kötelezettségeit időben nem teljesíti, ha a vezetési gyakorlat 
során ittas vagy bódult állapotban jelenik meg, ha az ügyintézés vagy oktatás során 
agresszív magatartást tanúsít.

2. Tanuló az alábbiakat tudomásul veszi:

a) Vállalja a képzés és vizsgáztatás költségeit, a vezetési órákon való való pontos 
megjelenést.

b) 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.

c) Amennyiben az elméleti tanfolyam megkezdésétől számított 9 hónapon belül nem tesz
elméleti vizsgát, úgy újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlésével lehet tenni. A tanfolyam
díját újra ki kell fizetni.

d) Amennyiben 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.
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e) 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.

f) 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.

3. Tanuló jogosult minden indoklás nélkül a „Felnőttképzési szerződés”-t felbontani, és másik
képzőnél 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 
részére biztosított kedvezmény összegét (20.200,-Ft-ot) a Képző Szerv felé megfizette, 
kivéve, ha az elsősegély tanfolyamot is Képző Szervnél végzi, távoktatás (e-learning 
tanfolyam) keretében.

4. Költségek

Képzési díjak

Akciós e-learning tanfolyam díja:

E-learning pótképzés díja:

Vezetési óradíj

Kötelező óraszám: 30

Vezetési gyakorlat díja:

Képzési díjak összesen:

Vizsgadíjak

Elméleti vizsgadíj:

Forgalmi vizsgadíj:

Vizsgadíjak összesen:

Egyéb költség

Elsősegély e-learning tanfolyamdíj

Elsősegély vizsgadíj

Gyakorlópálya használati díj:
Egyéb költségek összesen:

ÖSSZKÖLTSÉG:

A díjfizetés ütemezése

Képzési díj Vizsgadíj Pályadíj Összesen

1. Az e-learning megrendelésekor: - -

2. Az e-learning befejezésekor: - -

3.Elsősegély tanfolyamdíj: - -

4. Elsősegély vizsgadíj: - -

5. A vezetési gyakorlat megkezdésekor: -

6. A vezetési gyakorlat 10. órájában: - -

7. A vezetési gyakorlat 20. órájában: -

MINDÖSSZESEN:

40 400 Ft 20 200 Ft

6 000 Ft

6 000 Ft

180 000 Ft

200 200 Ft

4 600 Ft

11 000 Ft

15 600 Ft

16 800 Ft

8 200 Ft

A Magyar Vöröskereszt Megyei Szervezetének 
fizetendő a vizsgára jelentkezéskor.

10 000 Ft
35 000 Ft

250 800 Ft

20 200 Ft 20 200 Ft

4 600 Ft 4 600 Ft

16 800 Ft 16 800 Ft

8 200 Ft 8 200 Ft

60 000 Ft 10 000 Ft 70 000 Ft

60 000 Ft 60 000 Ft

60 000 Ft 11 000 Ft 71 000 Ft

217 000 Ft 23 800 Ft 10 000 Ft 250 800 Ft
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5. A vezetői engedély kiadása: A sikeres forgalmi vizsga után – amennyiben a Tanuló az 
elsősegély-nyújtó ismeretek elvégzését a KAV Vizsgaközpontnak hitelt érdemlő módon 
igazolta – három munkanap eltelte után a kormányablakban lehet a vezetői engedély 
kiadását kezdeményezni.

6. Állami támogatás: 25.000.-Ft állami támogatást vehet igénybe a Tanuló, ha a sikeres 
elméleti 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 iránti kérelem a Képző Szerv honlapjáról tölthető le és a sikeres 
elméleti vizsga napjától számított egy éven belül terjeszthető elő. A díjak megfizetéséről 
Képző Szerv igazolást állít ki, melyet postai úton továbbít Tanuló részére.

AUTÓTEMPÓ 95 
Autósiskola Bt.
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