
 „D” kategória 

VÁLLALÁSI TÁJÉKOZTATÓ 
 

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

2. A cég formája: egyéni vállalkozás. 

3. A vállalkozói engedély nyilvántartási száma: 3018311 

4. Az iskolavezető neve: Balogh Tibor.  

5. Az ügyfélfogadás helye, 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 vezetői engedéllyel vezethető járművek: autóbusz, valamint a mezőgazdasági vontató és 

könnyű pótkocsija, a moped, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont 

jármű. 

• Tanfolyam kezdés feltételei: 

o 24 éves, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb 

o 102 egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas 

o „C" kategóriára érvényes, nem kezdő magyar, vagy az EU valamely tagállamában 

kiállított vezetői engedéllyel rendelkezik, 

o Alapfokú iskolai végzettség 

• Elméleti tanfolyam óraszáma: 

o 28 óra (Bü-vel) 

• Elméleti vizsgára bocsátás feltétele: 

o 24 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, 

o az elméleti tanfolyamot elvégezte és a tanfolyamra jelentkezés feltételeinek 

továbbra is megfelel 

• Gyakorlati vezetés megkezdésének feltétele: 

o Az elméleti vizsgatárgyakból sikeresen tett vizsga 

• Az alapoktatás (járműkezelés/rutin) kötelező óraszáma: 

o 6 óra 

• Forgalmi oktatás kötelező óraszáma: 

o 24 óra (forgalmi vizsgával együtt) 

• Rutin vizsgára bocsátás feltétele: 

o 24 éves, 

o a kötelező vezetési órákat teljesítette és a tanfolyamra jelentkezés feltételeinek 

továbbra is megfelel 

• Forgalmi vizsgára bocsátás feltétele: 

o 24 éves, 

o a kötelező vezetési órákat és a kötelezően előírt menettávolságot 348 km-t 

teljesítette, 

o sikeres rutin vizsgát tett és a tanfolyamra jelentkezés feltételeinek továbbra is 

megfelel 

Elméleti tanfolyamdíj: 75.000,- Ft 

Gyakorlati oktatás teljes díja: 200.000,- Ft 

Kresz vizsga 4.600,- Ft 

Rutin vizsga: 3.500,- Ft 

Biztonságos üzemeltetés vizsga: 4.400,- Ft 

Forgalmi vizsga: 18.500,- Ft 

Teljes vizsgadíjak: 31.000,- Ft



 „D” kategória 

 

 

8. 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. 

9. 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.  

15.  Az engedélyező hatóság címe és telefonszáma: Innovációs és Technológiai Minisztérium 

(1011 Budapest, Fő u. 44-50), KAV (1082 Budapest, Than Károly út 3-5.) 

10.  A vizsgázó jogai és kötelezettségei:  

a. A tanuló a Vállalási tájékoztatóban és az írásbeli szerződésben megismert feltételek 

teljesítését kérheti az autósiskolától. 

b. Amennyiben az elméleti oktatás óráinak 10%-on felüli hiányzás esetén a hiányzott 

órákat 8.000 ft/óra díjért pótolni kell.  

c. Az árak nem tartalmazzák az iskola motorkerékpárjainak igénybevétele esetén a hallgató által 

okozott kárt, amiért teljes anyagi felelősséggel a képzés megrendelője tartozik. 

d. Az oktató és tanuló által egyeztetett gyakorlati órákon a tanuló megjelenik. Időpont 

módosítást az egyezetett időpont előtt 24 órával tudunk elfogadni.  

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! 

 

 

11. A sikeres gyakorlati vizsga után 3 munkanappal vizsgaigazolás átvehető a Felügyelőségen, 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 képzés ideje alatt esetlegesen felmerülő kérdésekkel Balogh Tibor iskolavezetőhöz fordulhat 

ügyfélfogadási időben. 

 

Eredményes tanulást, sikeres vizsgát és balesetmentes közlekedést kívánok! 
 

 

 

 

 

  Balogh Tibor 

  Iskolavezető 


