
TÁJÉKOZTATÓ 

személygépkocsi-vezetői „B” kategóriás gyakorlati képzésre 

 
 

A képzőszerv neve: Vida Autósiskola  

Székhely: 2800 Tatabánya, Petőfi Sándor utca 35. 

Ügyfélfogadás helye: 2800 Tatabánya, Köztársaság út 58. fsz/2. 

Telefon: 06 70/3122088 munkanapokon 10-16 óráig 

     Cégforma: egyéni vállalkozás (Vida Géza Ferenc e.v.)  

     Egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: 54604168 

     Adószám: 55861984-1-31 

     Iskolavezető neve: Szurdoki Gábor 

     Telefonszáma: 06 20/979-0084 

     E-mail címe: szurdokigabor@gmail.com 
 

1. Gyakorlati képzésre jelentkezni a Szurdoki Autósiskola ügyfélfogadó helyiségében lehet. 

2. Ügyfélfogadás helye: Tatabánya, Köztársaság út 58. fsz. 2. 

                              ideje: - hétfő: 8-12 óráig 

                                        - szerda 8-12 óráig 

3. Oktatási helyszínek: - elméleti képzés: Tatabánya, Köztársaság út 58. fsz. 2. 

                                     - gyakorlati képzés: alapoktatás: Tata rutinpálya.                                     

4. Gyakorlati képzésre történő felvétel módja: sikeres KRESZ vizsga. 

    Kötelező óraszám: - alapoktatás (rutin): 9 óra, helye: Tata rutinpálya 

            - főoktatás: 20 óra, helye: Magyarország közútjai 

            - vizsga: 1 óra 

    Gyakorlati vizsgára bocsátható: - a kategóriára előírt kötelező gyakorlati órákat és futási 

                                                         km-t igazoltan levezette. 

                                         - betöltötte a 17 évet a forgalmi vizsga időpontjára. 

  - sikeres KRESZ vizsgától számított 24 hónapon belül. 

  Vezetési óra díja 8.500 Ft.  

  Hétvégi vezetésnél és 16.00 óra utáni vezetés esetében 9.500 Ft.  

  VIP óradíj és más képzőszervtől áthelyezett tanuló esetén 10.000Ft.  

  Pótóra díja azonos az alapóra díjával. Igénylése az oktatóval történő egyeztetés után.  

  Sikertelen forgalmi vizsga után minimum 4 óra levezetése kötelező.  

  Vezetési óra időtartama 50 perc.  

  A vezetési órák befizetése ügyfélfogadási időben, az ügyfélfogadási helyen történhet.  

  Az Autósiskola gyakorlati óra díjai a piaci viszonyoknak, gazdasági körülményeknek 

  és a keresletnek megfelelően változhatnak. 

5. Gyakorlati oktatás indulási helye: 2800 Tatabánya, Köztársaság u. 58. 

    Oktatójármű: Toyota Auris KUY-717  frsz. személygépkocsi. 

6. Vizsgadíjak: forgalmi vizsgadíj: 11.000 Ft 

    A tanuló a vizsgadíjakat a KAV pénztárába fizeti be. (2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 1/D). 

7. A vizsgaigazolást a KAV elektronikus úton továbbítja az illetékes közlekedési igazgatási hatóság 

részére sikeres forgalmi vizsga után, ahol a jogosítvány kiváltásához a tanulónak be kell mutatni az 

elsősegély vizsgaigazolást és az I. csoportú orvosi alkalmassági igazolást. 

8. Elsősegély nyújtási ismeretek megszerzésének módja: tanfolyam mentes. 

A vizsgáztatást a Magyar Vöröskereszt végzi. A 15.500 Ft-os vizsgadíjat a Magyar Vöröskereszt 

számlájára kell utalni. 

 

 



9. Nem magyar állampolgár esetében a beiskolázás és a vezetői engedély kiadásának feltétele, ha 

rendelkezik Magyarországon 6 hónapos tartózkodási engedéllyel. Nem kell megkövetelni a 6 

hónapos magyarországi tartózkodást, ha a kérelem a belföldön korábban megszerzett vezetői 

engedély pótlására vagy a külföldön megszerzett vezetői engedély honosítására irányul. 

10. Tanuló jogai és kötelezettségei: 

a. A tanulónak joga van az iskolavezetőnél panaszt tenni, ha az oktatással 

kapcsolatban bármilyen kifogása merül fel. 

b. A tanulónak joga van áthelyezése esetén az előre befizetett, de le nem oktatott 

óradíjakat visszakérni a képzőszervtől. 

c. A tanuló az általa befizetett és fel nem használt gyakorlati óradíjat, a 

befizetésről szóló igazolás ellenében, a befizetéstől számított egy éven belül 

kérheti vissza az autósiskolától.                                                                                                                 

d. A tanuló köteles az oktatóval előzőleg egyeztetett időpontban megjelenni a 

gyakorlati oktatáson, amennyiben nem jelenik meg, 2 óra díját köteles 

kifizetni, kivéve, ha hiányzását legalább 24 órával előtte jelzi. 

e. A tanuló a gyakorlati oktatáson, akkor vehet részt, ha az aktuális vezetési órák 

díját befizette. 

f. A tanuló a képzésre köteles kipihenten, higiéniailag megfelelő, vezetésre 

alkalmas állapotban megjelenni. 

g. Amennyiben a Tanuló áthelyezését kéri a Szurdoki Autósiskola és szerződött 

partnerein kívüli Autósiskolához, köteles a Szurdoki Autósiskolának az 

elméleti képzéshez nyújtott / a szerződésben szereplő/ kedvezményt 

visszatéríteni a Képzési Igazolás kiadásával egyidejűleg. 

h. Képzési igazolást áthelyezés esetében a képzőszerv csak a tartozások 

befizetése után adja ki a tanuló részére. 

11. A képzőszerv jogai és kötelezettségei: 

a. A képzőszerv vállalja a tanuló gyakorlati képzését. 

b. A képzőszerv köteles az előre meghatározott időpontban az oktatási órákat 

megtartani. 

c. A képzőszerv köteles a tanulót a gyakorlati képzésre való felvétel és a vizsgára 

bocsátás feltételeiről tájékoztatni. 

 

12. Az engedélyező hatóság: Innovációs és Technológiai Minisztérium 

                                              1011 Budapest Fő u. 44-50. 

                                              Levelezési cím: 1440 Budapest, Pf. 1. Telefon: 061/795-1700 

 

13. Felügyeleti szerv: KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt 

                                  Felelősségű Társaság 

                                 1119  Budapest, Than Károly u. 3-5                                                                                                                                        

       Levelezési cím: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45. Telefon: 061/814-1818 

 

14. Statisztikai adatok: ÁKÓ:            VSM: forgalom:               KK:  

 

 

 

Tatabánya, 2023. február 01. 

                                                                                              

 

 Szurdoki Gábor 

          Iskolavezető 

                       


