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Tanulói Tájékoztató és Vállalási Feltételek B-kat. Tanulók Részére 
 

Burucs András Sándor egyéni vállalkozó továbbiakban „Táltos Autósiskola” fantázia névvel 

B- kategóriás járművezetői-képzési tevékenységéről. 

 

1. Burucs András egyéni vállalkozó „Táltos Autósiskola”  

címe: 1118. Budapest, Alsóhegy u. 48. alagsor 1. 

adószám: 41614590-1-43. 

telefon száma: 06-20-447-8888. 

e-mail: taltos01@gmail.com, 

bankszámlaszám: Raiffeisen Bank 12011265-00473700-00100002 

webcím: www.taltosjogsi.hu, felnőttképzési nyilvántartási szám: FKB/2020/002269 

2. Cég forma: egyéni vállalkozó 

3. Egyéni vállalkozó okmányirodai nyilvántartási szám: 04973286. 

4. Iskolavezető neve: Kovács Dorottya Veronika, email címe: taltos01@gmail.com, 

tel.sz.06-70-776-3881. 

5. Ügyfélfogadó címe: 1118. Bp. Alsóhegy u. 48. alagsor 1. 

tel. száma: 06-70-776-3881. 

ügyfélfogadás időpontja: minden hétfőn 15-tól-19-ig, és szerdán 9-13 óra között. 

6. Telephely címe: 1118. Bp. Alsóhegy u. 48. alagsor 1, tel.  06-70-776-3881. 

7. Tanfolyamra való felvétel módja: személyes megjelenés (18 év alatt szülővel együtt) az 

ügyfélfogadó helységben a fent említett időpontban, személyi igazolvány, vagy érvényes 

útlevél, lakcímkártya, a tanfolyami díj 1. részletének befizetése. 

8. Előírt egészségi alkalmasság 

 „B” kategória esetén orvosi EÜ. I. csoportú alkalmassági vélemény szükséges. 

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

„B” kategória felvételei esetén: az előírt életkor betöltése („B” kategóriánál 16,5 év), a 

tandíj I. részletének befizetése 30.000 Ft, 2 pld.-os felnőttképzési szerződés a tanuló és az 

autósiskola által hitelesítve, aláírva, melyben szóban nyilatkozik alapfokú iskolai 

végzettségéről. 

Vizsgára bocsátás feltételei: 

- az elméleti vizsga esetén a 17. életévénél legfeljebb 3 hónappal fiatalabb 

- a jelentkező írni, olvasni tud és alapfokú 8 általános iskolai végzettségéről írásban 

nyilatkozik a vizsgára szóló jelentkezési lapon az első hatósági KRESZ vizsgán a 

bizonyítványát bemutatja, 

- tanfolyamra való felvétel feltételeinek teljesítése, 

- az elméleti tanfolyam óra számainak teljesítése, érvényes orvosi alkalmassági vélemény, 

- kresz vizsgadíj befizetése, 

- 2013.10.01. után indított tanfolyamoktól kezdve a tanfolyam érvényessége 1 év, 

- a tanfolyam kezdetétől számított 9 hónapon belül vizsgáznia kell, illetve a tanfolyam 

kezdetétől számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tennie a Tanulónak, 

különben új elméleti tanfolyamot köteles elvégeznie, 

- gyakorlati vizsga esetén a betöltött 17. életév 

- a megfelelő összegű – később részletezett – vizsgadíj befizetése, 

- 2013.08.15.-től forgalmi vizsgát csak az a Tanuló tehet, aki a 29 óra vezetés mellett, 

az 580 km is levezette, 

- a sikeres kresz vizsgától számított 2 éven belül kell befejezni az összes vizsgát. 

- A közúti elsősegélynyújtó tanfolyammal és vizsgával kapcsolatos információk:  

- Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzéséhez iskolánk az E-learning oktatást ajánlja, 

melynek díja 10.000 Ft, 90nap/24 órás elérési lehetőséggel. Közúti elsősegély vizsgát a 

Magyar Vöröskeresztnél lehet letenni. A Tanuló a Vöröskereszt honlapján található 

bankszámlára átutalja a vizsga díját 12.100 Ft-ot és online vizsgaidőpontot foglal. A vizsgához 

jelentkezési lapot kell kitölteni. Felmentést nyer a vizsga alól, aki egészségügyi képesítéssel 

rendelkezik, vagy 1984. január 1. után szerzett valamely járműkategóriában vezetői engedélyt 

vagy járművezetői igazolványt. 
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10. Tanuló által igényelt közúti járművezetői tanfolyam tantárgyai és előírt óraszámai és azok 

időtartama: 

„B” kategória esetén az elméleti órák száma: 28 óra. Elméleti órák időtartama: 45 perc. Az elmélet az 

alábbi tárgyakat tartalmazza:  

- közlekedési ismeretek                 20 óra,  

- járművezetés elmélete                     6 óra,  

- szerkezeti üzemeltetési ismeretek    2 óra. 

Vezetési gyakorlat csak a sikeres kresz vizsga után kezdhető el. 

 

Gyakorlati vezetési órák száma: 29 óra (oktatási óra időtartama: 50 perc). 

- alapoktatás                   9 óra, 

- városi vezetés           14 óra, 

- országúti vezetés          4 óra, 

- éjszakai vezetés            2 óra.  

A járművezetési gyakorlati vizsga: 1 óra.  (a 29. óra után kérhető, azzal a feltétellel, hogy az 580 km is 

levezette a Tanuló). Gyakorlati oktatás előírt óraszámain a részvétel kötelező. A hiányzások pótlása 

pótórán keresztül történik, melynek díja 9.000 Ft/tanóra. 

 

11. Válaszható járművek „B” kategória esetén: 

 CHEVROLET AVEO, OPEL ASTRA, SKODA FABIA KOMBI 1,4, SKODA RAPID, CITROEN 

XSARA PICASSO, FORD FUSION, VW GOLF. 

 

12. Hiányzások pótlása, tantermi elméleti oktatás: „B” kategória esetén: 

konzultációs pótfoglalkozásokon történik, melynek díja 5.000 Ft/tanóra,  

Gyakorlati oktatás pótlása az összes kategóriában kötelező alap és főoktatás hiányosságát a tanuló 

köteles pótórával pótolni. B-kat. esetén a pótóra 9.000 Ft/tanóra,  

 

13. A tandíj befizetésének módja B-kategóriában: 

577/2022.(XII.23.-i) Kormányrendelet 9.§-a alapján a gépjármúvezetés képzési költségeit 

kizárólag az autósiskolánál kötelező befizetni! A befizetésekről számlát kizárólagosan csak az 

autósiskola állíthat ki! Az oktató semmilyen képzési költséget nem kezelhet! 

 

1. részlet 30.000 Ft az elméleti tanfolyam díja a szerződéskötés napján az iskola házipénztárába 

készpénzbefizetésével, vagy átutalással történik (nyugta vagy számla ellenében). 

Kötelező gyakorlati vezetés 3 részletben történik: 

2. részlet  90.000 Ft  a vezetés    1-10 tanóra, 

3. részlet  90.000 Ft  a vezetés  11-20 tanóra, 

4. részlet  90.000 Ft  a vezetés  21-30 tanóra. 

A gyakorlati tandíj befizetése 10 óránként előre befizetéssel történik nyugta, vagy számla 

ellenében készpénzben, vagy átutalással a vezetés megkezdése előtti héten ügyfélfogadási időben! 

 

Másik autósiskolától átvett Tanulónak „B” kat. vezetés esetén 20.000 Ft adminisztrációs díj befizetése 

mellett alap és pótórák ára 10.000 Ft/tanóra. 

 

Jogosítványos Tanuló vezetési díja 10.000 Ft/tanóra. 

 

14. A tantárgyak hallgatása és vizsgázás alóli felmentések: az egyes tantárgyak hallgatása alóli 

mentesítést, az iskolavezető adja meg mozgássérült, siket tanulók esetében. 

 

15. A tanuló áthelyezése esetén az iskola képzési igazolás kitöltésétől számított 3 munkanapon belül 

a teljesített oktatás dokumentálásával kiadja. 

A tanuló a képzési igazolás átvételéig az esetleges tartozását köteles az iskola pénztárába 

befizetni, a félreértések elkerülése végett a tanuló az ő általa aláírt és az iskolánál aláírt 

felnőttképzési szerződés eredeti példánya az irányadó. 

 

16. Az oktatási helyszínek: 

- elméleti oktatás, 1118 Budapest, Alsóhegy utca 48. alagsor 1, vagy e-learning esetén otthon. 
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- gyakorlati alapoktatás járműkezelés esetén Floracoop Virágpiac 1112. Bp. Budaörsi út 

1092/6. hrsz, 

- forgalmi vezetés: Budapest, Pest megye. 

- forgalmi vizsga indulási helye: Floracoop Virágpiac 1112. Bp. Budaörsi út 1092/6. hrsz, 

 

17. Pótórák igénylésének módja, és díjai: ha a kötelező óraszám alatt a Tanuló nem tudja teljesíteni 

a tantervi előírásokat, illetve a kötelező 580km menettávolságot, akkor pótórák igénylésére van 

lehetőség, melynek díja 9.000 Ft/tanóra. 

 

18. Engedélyező Hatóság neve, címe: Építési és Közlekedési Minisztérium  

  1054 Budapest Alkotmány u.5  email cím: info@ekm.gov.hu  

  Képzés felügyeletét ellátó hatóság elérhetősége: 

  KAVK Felügyeleti és Módszertani Igazgatóság  

  1182 Vajdahunyad u.45. tel:+36(1)814-1815. 

  Járművezető vizsgáztatás: 

  1119.Budapest Petzvál József u. 39. tel. szám: 06-1-371-3030. 

   email cím: www.vizsgakozpont.hu 

 

19. A vizsgázó jogai: 

- a tanfolyammal és a vizsgáztatással kapcsolatos felvilágosítást kérni, telefonon vagy, 

személyesen a félfogadási időben, vagy egy előre egyeztetett időpontban, 

- a szerződésben rögzített tényekhez, 

- ha gyakorlati oktatójának módszereivel, vagy az oktatásra szánt járművel nincs megelégedve 

másik oktatót kérni, 

- áthelyezést kérni másik autósiskolába, 

- 2013.10.01.-t követően indult tanfolyamok esetén a tanfolyam érvényes időpontja 1 év, 

- a tanfolyam kezdetétől számított 9 hónapon belül jelenthető le elméleti vizsgára és ugyanezen 

időponttól számított 12 hónapon belül kell sikeres kresz vizsgát tennie a Tanulónak, 

- 2013.08.15-től forgalmi vizsgát csak az a Tanuló tehet, aki a kötelező 29 óra vezetés mellett 

teljesíti az 580 kilométert is B kategóriában, 

- a sikeres elméleti vizsgától számított 2 éven belül kell az összes vizsgát befejezni hallgatónak, 

- 5 sikertelen forgalmi vizsga után PÁV-ra kell menni, melynek eredményétől függ a további 

gyakorlás lehetősége, 

- a Tanuló a képzés során választhat oktatót, illetve gépkocsit, ha szükséges kérhet másik oktatót. 

 

        Kötelezettségei:  

- az elméleti és gyakorlati képzést és vizsgadíjakat megfizetni az autósiskolának, a szerződésben 

meghatározott a 13.pontban részletezett fizetési feltételek szerint,  

- a szerződés megkötése után már az elméleti tanfolyam díját nem követelheti vissza,  

- a Tanuló vállalja, e-learning jellegű otthontanulás esetén az eTitan   regisztrációs 

email megküldésétől számított 90 napon belül megkezdi a tanulást, különben 

ismét tandíj kötelessé válik.  

- tudomásul veszi, hogy az elméleti órák 45 percesek a gyakorlati órák 50 percesek, 

- a képzés kötelező óraszámain részt venni, 

- a megbeszélt időpontban megjelenni a vezetési órán, hiányzás esetén az adott időben befizetett 

óradíjat felszámítjuk, az elmaradt kötelező órákat pótolnia kell, mind a Tanuló mind az oktató 

köteles 20 percet köteles várni a másikra, 

- a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975 (II.5) KPM-BM együttes rendelet alapján a képzés 

és a vizsgáztatás ideje alatt a jármú vezetésére képes állapotban van, továbbá a vezetési 

képességére hátrányosan ható szer befolyása alatt nem áll és szervezetében nincs szeszes ital 

fogyasztásából származó alkohol, 

- sikertelen gyakorlati vizsgát követően javasolt 6 pótórát levezetni, 

- ha az orvos korlátozást ír elő pl. szemüveg vagy kontaktlencsét a Tanuló köteles azt mind a 

vezetés mind a vizsgán használni ennek hiányossága esetén a vizsga nem lesz megtartva ennek 

anyagi terhe a Tanulót terheli, 

- ha a T. rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel azt akár vizsgák esetén, akár vizsgaigazoláskor 

magánál kell tartania, 

mailto:info@ekm.gov.hu
tel:+36(1)814-1815


  4 

- a tanfolyamdíjak a szerződéskötés pillanatában érvényesek, a járulékos költségek változása 

esetén az autósiskola az árváltozás tényét a honlapján (www.taltosjogsi.hu) közzé teszi, 

- ha a Tanuló az árváltozást nem fogadja el, akkor a „Képzési Igazolást” kiadjuk és a szerződés 

- ezzel megszűnik. 

 

20. A vizsgadíjak befizetése: A vizsgadíjakat az aktuális vizsgák előtt 10 nappal kell befizetni. 

az autósiskolában készpénzben történik számla ellenében. 

„B” kategóriás vizsgadíjak:  

- Kresz:             4.600 Ft  

- Forgalom:  11.000 Ft  

- Összesen:   15.600 Ft  

 

A gyakorlati vizsgák ideje alatti vezetés a díjfizetés szempontjából tanórának minősül! 

 

21. A vezetői engedély kiadása: a sikeres forgalmi vizsgát tett Tanulóknak a forgalmi vizsgát követő 

munkanap elteltével az Okmányirodákban, ill. a Kormányablakokban kell intézni a vezetői engedélyét. 

FIGYELEM! Tanulónak magával kell vinnie érvényes személyi igazolványát vagy útlevelét! Külföldi 

állampolgárok esetén legalább fél éves itt tartózkodás szükséges, amit az Okmányirodánál kell 

hitelesen bizonyítani. A vezetői engedély az Okmányirodán átvehető 1-2 hét után vagy postázva lesz a 

sikeres vizsgázó lakcímére. 

A Tájékoztató a 24/2005. (IV.21.) GKM rendeletet módosító 45/2013.(VIII.7.) NFM rendelet alapján 

készült! 

 

Kelt, Budapest, 2022.december 24. 

 

                                                                                 Kovács Dorottya Veronika 

               iskolavezető 

http://www.taltosjogsi.hu/

