
 „BE” kategória 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

1. A képző szerv: Citrom 2 Autósiskola (3529 Miskolc, Sibrik Miklós u. 25.) Tel.: 06/30 9982-794  

Email: citrom2autosiskola@gmail.com . Weblap: www.citrom2autosiskola.hu 

2. A cég formája: egyéni vállalkozás. 

3. A vállalkozói engedély nyilvántartási száma: 3018311 

4. Az iskolavezető neve: Balogh Tibor. Email: citrom2autosiskola@gmail.com  Tel.: 06/30 9982-794 

5. Az ügyfélfogadás címe, telefonszáma és időpontjai:  

Miskolc, Szentpéteri kapu 60.   (tel.: 06/30 9982-794) 

hétfő: 13:00 – 15:00  kedd 9:00 – 13:00  szerda: 11:00 – 13:00 óra 

6. A telephely(ek) címe, telefonszáma: Miskolc, Szentpéteri kapu 60.  Tel: 06/30 9982-794 

7. A tanfolyamra való felvétel módja: 
- a jelentkezés személyesen vagy telefonon történik, a megadott címen vagy telefonszámon 

8. Előírt egészségi vizsgálat: 

- Orvosi vizsgálat szükséges, 1. csoport, amely a vizsgára bocsátás feltétele. 

9. A tanfolyamra történő felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei:  

Beiratkozás 17 év 6 hónap. Elméleti vizsga 17 év 9 hónap, gyakorlati vizsga 18 év betöltése után.  

- Vizsgára az a személy bocsátható, aki a tanfolyamot elvégezte, a korhatári feltételeknek megfelel és az 

előírt vizsgadíjat befizette.  

Igény esetén, a sikeres vizsgák után a vizsgaigazolást a KAV Kelet-Magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és 

Utánképzési Főosztály -BAZ. Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztálya állítja ki 3 munkanap elteltével. 

Szükséges okmányok: személyi igazolvány, elsősegély vizsgaigazolás, alapfokú iskolai végzettség hitelt érdemlő 

igazolása. 

Elsősegély nyújtási ismeretekből vizsgát kell tenni, a vizsgáztatást az Országos Mentőszolgálat Vizsgabizottsága 

végzi.  

Felmentés: a vizsga alóli felmentésre jogosítja amennyiben rendelkezik 

- 1984. 01. 01. után szerzett vezetői engedéllyel valamilyen járműkategóriából,  

- orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi; állat-orvostudományi egyetemen 

szerzett állatorvosi; védőnői, dietetikusi, mentőtiszti, gyógytornász, egészségügyi szakoktatói, diplomás ápolói 

oklevéllel (képesítéssel); közegészségügyi felügyelői főiskolai végzettséggel, egészségügyi szakközépiskolai 

(szakiskolai) végzettséggel, 

10. A tanfolyamon az alábbiakban felsoroltak oktatására kerül sor: 

 

Elméleti tanfolyam óraszám:  22 

Közlekedési ismeretek:    8 

Járművezetés elmélete:    3 

Szerk. és üzemeltetési ismeretek:   3 

Munka,-tűzvédelem,szállítás:   4 

Biztonsági ell.és üzemelt.:    4 

Összesen:    22 óra 

Hiányzás: a jogszabálynak megfelelően: maximum az órák 10 %-a. 

 

Gyakorlati oktatás óraszám:  16+1 óra vizsga 

Alapoktatás      6 

Fő oktatás  - városi      4 

  - országúti     4 

  - hegyvidéki     2 

  - forgalmi vizsga    1 

Összesen    17 óra  

 

Az elméleti tanórák időtartama: 45 perc. A gyakorlati tanórák időtartama: 50 perc. Kötelező menettávolság 192 

km. 

 

11.  Választható járműtípusok: Ssangyong Korando.  

 

12. Amennyiben az elméleti oktatás óráiról 10 %-on felüli hiányzás esetén, az elmaradt órákat pótoktatáson kell 
pótolnia, melynek díja 8.000 Ft. 
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13. Tanfolyamdíj: 145.000-. Ft. Elméleti díj: 60.000 ft; 17x5000 ft.=85.000 (gyakorlat) 

Tanfolyam díjának befizetése: számla ellenében egy összegben vagy részletekben.  

Gyakorlat pótóra 8 000 Ft. Fizetés: egy összegben, vagy részletekben. Egyedi kedvezmények adhatóak!! 

A vizsgadíjakat a Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal, Közlekedési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály, Útügyi Osztály, Miskolc, József A. u. 20. alatt található pénztárban lehet befizetni.  

 
Vizsgadíjak és azok teljesítése:  

 Kategória Elmélet   Rutin  Bü  Forgalom 

 BE   3x4.600 Ft  3.500  4.400  11.000 Ft.  

 

14. Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei: szerk. üzemeltetés és bizt. üzemeltetés, 

munkavédelem tan és vizsgatárgyakból mentesítés kapható a 24/2005 GKM rendelet alapján.  

15. A tanuló kérheti áthelyezését másik képző szervhez: az autósiskola vállalja, hogy három munkanapon belül a 

kitöltött “Képzési igazolás” nyomtatványt átadja a tanulónak, melyre bejegyzik a meghallgatott, illetve 

levezetett órákat. A nyomtatvány átvételével egy időben a tanulónak rendeznie kell a már igénybe vett 

szolgáltatás díját. A befizetett, de igénybe nem vett szolgáltatás díját visszatérítjük. A tandíjkedvezmény csak 

azt a hallgatót illeti meg, aki az iskolánál fejezi be tanulmányait. 

16. Oktatási helyszínek címei: Miskolc, Szentpéteri kapu 60., vidéki tanfolyam esetén a tanfolyam napló alapján. 

17. A pótórák igénylésének módja, díjai: az oktatóval egyezetett óraszám alapján a díj befizetése az 

Autósiskolánál történik. Pótórák díjai: elmélet: 8.000 ft, gyakorlat: 8.000 ft./óra.  

18. Az engedélyező hatóság címe és telefonszáma: Innovációs és Technológiai Minisztérium (1011 Budapest, Fő 

u. 44-50), KAV (1082 Budapest, Than Károly út 3-5.) 

19.  A vizsgázó jogai és kötelezettségei:  

a. A tanuló a tájékoztatóban és az írásbeli szerződésben megismert  feltételek teljesítését kérheti az 

autósiskolától. 

b. Az oktató és tanuló által egyeztetett gyakorlati órákon a tanuló megjelenik. Időpont módosítá st az 

egyezetett időpont előtt 24 órával tudunk elfogadni.  

c. A tanulónak joga van másik autósiskolához való áthelyezését kérni.  

d. A tanuló az első hatósági vizsgára köteles magával vinnie az alapfokú iskolai végzettség igazolását 
(bizonyítvány).  

A hallgató az előre kifizetett gyakorlati tandíjnak megfelelő óraszámot vezethet! 

A gyakorlati tandíj fizetése előre történik. Pl: a tanuló 5 befizetett tanóra után, 5 órát vezethet. 

 

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! 

 

20. Vizsgadíjak és azok teljesítése:  

 Kategória Elmélet  Rutin  Bü.  Forgalom 

 BE   3x4.600 Ft 3.500  4.400  11.000 Ft  

 

A vizsgadíjak megfizetésének módja: a KAV Kelet-Magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési 

Főosztály -BAZ. Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztálya pénztárában.  

 

21. Igény esetén, a sikeres gyakorlati vizsga után 3 munkanappal vizsgaigazolás átvehető a KAV Kelet-

Magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály -BAZ. Megyei Vizsgaszervezési és 

Utánképzési Osztályon, az elsősegély nyújtási vizsgaigazolás bemutatásával. Ezt követően a tanuló az 

Okmányirodában/Kormányablakban kérheti a jogosítvány kiállítását.  

35/2000 (XI.30.) BM rendelet írja le a nem magyar állampolgárokat érintő vezetői engedély kiadásával 

kapcsolatos teendőket 
A vezetői engedély kiadásának feltétele a jogszabályban meghatározott vizsgatárgyakból történő megfelelés. 
 

A képzés ideje alatt esetlegesen felmerülő kérdésekkel Balogh Tibor iskolavezetőhöz fordulhat ügyfélfogadási 

időben. 

 

Eredményes tanulást, sikeres vizsgát és balesetmentes közlekedést kívánok! 

 
 

         Balogh Tibor 

         Iskolavezető 


