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TÁJÉKOZTATÓ ( B kategória ) 
 
1. Képző szerv megnevezése: Palotai István Autós Magániskola,   Székhelye: 3600 Ózd Bocskai u. 6.,   Tel: +36-30/ 30-77-200 

   URL: www.palotaiautosiskola.hu,   E-mail: info@palotaiautosiskola.hu 

2.   Cégforma : Magánvállalkozó,  Ig. sz.: 4916463,   NYTSZ:00990-2010     

3.   Iskolavezető neve: Palotai István      Tel: +36-30/ 30-77-200      E-mail: info@palotaiautosiskola.hu 

4.   Ügyfélfogadás :  Ózd Nemzetőr út 8.   T:06-30-30-77-200  Időpontja:kedd – szerda : 10.00 – 12.00  14.00 – 15.00 csütörtök10.00-12.00 

 

Tisztelt Ügyfelünk  
      

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a  „ B „   kategóriás vezetői engedély megszerzésének folyamatáról , a vizsgáztatás rendjéről.  

Tanfolyamra való jelentkezés feltételei : 

- betöltött 16,5 életév ( elméleti vizsgát 17 év előtt 3 hónappal , gyakorlati vizsgákat / forgalom / 17. életév betöltése után tehet) 

-  közlekedésbiztonsági alkalmasság 

- alapfokú iskolai végzettség meglétéről tett nyilatkozat a jelentkezési lapon. Hitelt érdemlő módon igazolni az első elméleti vizsgán kell.. 

- egészségi alkalmassági vizsgálat 1.  csoport. Ezt az elméleti képzés alatt bármikor, de legkésőbb az elméleti vizsgára bocsátáskor a 

jelentkezési lapjához kell csatolnia. Ezt az igazolást a házi orvos állítja ki. 

( Ha érvényes vezetői engedélye van, akkor orvosi vizsgálat nem szükséges. A vezetői engedély fénymásolatát le kell adni az 

iskolavezetőnek , az eredetit be kell mutatni . ) 

- Nem magyar állampolgár esetén legalább 6 hónapos Magyarországon tartózkodás, Magyarországi lakcím. 

Tanfolyamra való jelentkezés módja : 

- Ki kell töltenie egy jelentkezési lapot. Ehhez csatolni kell a fent megjelölt határidőkig: egészségi alkalmassági igazolást.  

Vizsgák díjai: Közlekedési ismeretek 4600,- Ft, Forgalmi vizsga 11000,- Ft, Összesen 15600,- Ft 

                A vizsgadíj befizetése csak részletekben történhet, az autósiskola ügyfélfogadó irodájában vagy Miskolcon a KAV pénztárában. 

A tanfolyam tantárgyai és óraszámai :  Kötelező óraszám 57 óra. 

   Alapismeretek / elmélet / : Közlekedési ismeretek 18 óra, Járművezetés elmélete 6 óra, Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 4 óra.                                                                                                                                                                              

    Konzultáció igény esetén a mindenkori osztály összetételétől függ . ( pl. 8 ált. végzettség esetén 8-20 óra, felsőfokú  végzettségű 

    hallgatók esetén  0-2 óra )  Alapismeretek tanfolyamdíja:(Elméleti képzés) 45000,- Ft,  

Csak elméleti képzés / Gyakorlat más képzőszervnél. /   65000,- Ft    

Az elméleti tantárgyak tanfolyami tanóráinak időtartama : 45 perc 

A foglalkozásokon való részvétel kötelező. Az óraszámok 10 %-nál kevesebb hiányzást önálló felkészüléssel lehet pótolni, ennél nagyobb hiányzás 

esetén pótfoglalkozáson, vagy a következő tanfolyam azonos témakörén kell részt venni. 

A tanfolyamon szerzett ismeretből vizsgát kell tenni.  Alapismeretek ( KRESZ )  számítógépes vizsga :  vizsgaidő :   55  p    kérdések száma:  55        

elérhető pontszám : 75        megfelelési pontszám :  min. 65. 

Sikertelen vizsga esetén 3 nap elteltével pótvizsgázhat 4600,- Ft pótvizsgadíj ellenében.  

A tanuló a tanfolyam kezdetétől (az első előadás dátumától) számított 9 hónapon belül jelenthető le elméleti vizsgára, ugyan ezen időponttól 

számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát is kell tennie. Ezen határidőn túl az elméleti vizsgára kizárólag a tanfolyam megismétlését 

követően jelenthető. 

Járművezetési gyakorlat :  csak sikeres elméleti  vizsga után kezdődhet. 

     Kötelező minimális óraszámok :  Alapoktatás :- járműkezelés 9 óra 

                      Főoktatás: - városi vezetés  14 óra, éjszakai vezetés  2 óra , országúti vezetés 4 óra, 

                     Vizsga:  1 óra 

                Összesen : 30 óra és minimálisan 580 km 

Járművezetési gyakorlat  oktatás díja : 210000,-Ft  ( óránként : 7000,- Ft ) A tanfolyamdíjak és vizsgadíjak befizetése egy összegben, vagy 

részletekben történhet az iskolavezetőnél vagy az ügyfélfogadó irodában.Soronkivüli (rapid ) oktatás dija az ügyfélel történő megegyezés szerint 

A gyakorlati tantárgyak tanfolyami tanóráinak időtartama : 50 perc, 

Választható oktatójárművek: Dacia Logan, Kia Rio, Audi A4, Dacia Sandero, Skoda Rapid KIA Cid,.Citroen C4 

Tanuló által biztosított járművön nem vállalunk oktatást ! 

Alapoktatás: A jármű technikai kezelését és a jármű feletti uralmat sajátítja el, valamint a jármű biztonsági ellenőrzését . 

Főoktatás :  A forgalmi vezetés feladatai tartoznak ide. Vizsga időtartam : 60 perc melyből 50 percen keresztül járművet kell vezetnie. 

 Forgalmi vizsga: Az előírt  minimum 580 km és 29 óra levezetése után tehető le.                                                                              

Sikertelen vizsga esetén  3 nap elteltével pótvizsgázhat  11000,- Ft  pótvizsgadíj ellenében . Pótvizsgázni négyszer lehet, az ötödik sikertelen vizsga 

után Pályaalkalmassági vizsgálaton ( PÁV ) kell  részt vennie. 

Pótóra igénylés: az oktatóval történő egyeztetés után ügyfélfogadó irodában befizeti a díjat, és levezetheti a pótórákat. Díja megegyezik az alapóra 

díjával. 

Vizsgákon a személyi azonosságát hitelt érdemlő módon igazolni kell ( személyi igazolvány,  útlevél,  vezetői engedély és lakcím kártya ) . 

Az egyes vizsgák az első sikeres elméleti vizsgától számított 2 éven belül  tehető le. 

A vezetői engedély kiadásának feltétele, hogy elsősegély nyújtási ismeretekből sikeres vizsgája legyen, vagy felmentése. Az EÜ tanfolyamot és 

vizsgát iskolánk a helyi Vöröskereszt segítségével megszervezi és lebonyolítja,  melyről részletes tájékoztatást kap a tanfolyam megnyitóján. A 

tanfolyam díja 17000,-Ft és 20000,-Ft között létszámtól függően ,vizsgadíja 8200,- Ft.  

 

 

( kérem olvassa el a második oldalt is ) 
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Vizsgákon és az oktatáson való részvételkor a járművezetés személyi feltételeinek meg kell felelnie. Elméleti vizsgára kék  íróeszközt kell magával 

hoznia. Gyakorlati vizsgákon az esetleges orvosi korlátozásokat be kell tartania . ( pl. szemüveg, kontaktlencse használata ) 

Ha meglévő vezetői engedélye van,  azt a vizsgán be kell mutatnia, a személyazonosság igazolásával egy időben. 

A vizsgaközpont a sikeres vizsgáról kiállított vizsgaigazolást az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére küldi meg. (Okmányirodának.) 

Sikeres vizsgái után az okmányirodánál kezdeményezheti a vezetői engedély kiállítását. Ehhez be kell mutatnia személyazonosító okmányát, orvosi 

alkalmassági véleményt valamint elsősegélynyújtó vizsgájáról kapott igazolást (kártyáját). 

 

Tanulás ütemterve: folyamatosan az előadások anyagával megegyezően. Módszertani tanács: előadás jegyzetét átolvasni tankönyvben aktuális  

anyagrészt elolvasni és a tananyag feldolgozását az internetes tesztkérdésekkel tudja ellenőrizni. Szükséges tankönyvet és internetes teszt hozzáférést 

az elméleti előadótól megvásárolhatja. 

Oktatási helyszínek:    

Elmélet: Ózd Vasvár út 37. Ált. Iskola vagy E-learning  Gyakorlat és váltási helyszín: Ózd Rutinpálya (Stadion előtt) 

Tanuló jogai:  

Díj ellenében a megfelelő szolgáltatást igénybe venni. Képzése az érvényben lévő rendeletek szerint történjen. Az oktató gépkocsi típusát, vagy az 

oktató személyt a lehetőségek közül kiválasztani. A befizetésekről elismervényt, számlát kérni (kapni). óránként 45 perces elméleti és 50 perces 

gyakorlati oktatásban részesülni. Panaszával a tanuló az iskolavezetőhöz fordulhat. Amennyiben a tanuló elégedetlen panaszának kezelésével, 

felügyeleti szervhez is fordulhat. 

Tanuló kötelezettségei: 

Az oktatásokon részt venni. Ott kultúráltan, a járművezetés személyi feltételeinek megfelelően megjelenni. Az iskola berendezéseit oktatási 

eszközeit óvni, védeni. Az oktató utasításait, kéréseit betartani. Hiteles adatokat szolgáltatni. A szerződésben és a tájékoztatóban foglaltakat 

betartani. Legjobb tudása szerint az anyagot elsajátítani, a vizsgára felkészülni. Az 50 perces gyakorlati oktatást a vezetési kartonon aláírásával 

igazolni, illetve ha az oktatás nem történt meg, igazolást, aláírást megtagadni.  

Képzőszerv jogai: 

A szolgáltatás ellentételezésére a tanfolyamdíjra igényt tartani. Az érvényben lévő képzési rendeletek, valamint a tájékoztatóban és szerződésben 

foglaltaknak megfelelően eljárni. Az igénybevevő jóhiszeműségében bízni. Amennyiben az igénybevevő nem jóhiszemű, illetve a tájékoztatóban és 

szerződésben foglaltakat, valamint a tanulótól elvárható magatartást nem tartja be, úgy a képzőszerv a további képzést megtagadhatja és a tanuló 

semmilyen anyagi, büntetőjogi, kártérítési igénnyel a képzőszerv felé nem élhet. A tanfolyamon, oktatáson csak a tanuló vehet részt.  (családtag, 

barát stb. nem.) Állatot vagy olyan eszközt, tárgyat, amely az oktatást, vagy résztvevőit veszélyeztetné vagy zavarná, elhozni, behozni tilos! Oktatás 

és vizsgáztatáskor mobiltelefon használata tilos! Kivéve a rendkívüli eseményt. 

Képzőszerv kötelezettségei: 

A jelentkezőt a képzésről tájékoztatni és az írásos tájékoztatót részére átadni. A képzést az érvényben lévő rendeletek szerint végezni. A gépkocsi és 

oktató választás lehetőségét az iskolán belül biztosítani. A képzést az iskola minden dolgozójának legjobb tudása szerint végezni. A gyakorlati 

oktatás időpontját a tanulóval egyeztetni. A Képzőszerv köteles a tanuló panaszát meghallgatni, illetve írásban befogadni az iskolavezető a panaszt a 

belső szabályozása szerint jellegének megfelelően kivizsgálja egyeztet az érintettek között, és a tanulónak visszajelez.                                                     

Az oktatás bármelyik szakaszában segítségre van szüksége, problémája van, panasszal kíván élni, kérem bizalommal forduljon az iskola vezetőjéhez: 

Palotai István   Tel:  06-48/472-961       06-30/30-77-200,           info@palotaiautosiskola.hu 

A panasz megtételéhez használhatja az ügyfélfogadó irodában elhelyezett panaszlapot is. 
Ha más képzőszervnél kívánja folytatni tanulmányait, a szerződést az abban foglaltak szerint felbontja, úgy az iskolavezető az Ön részére 3 

példányos (tanuló áthelyező) képzési igazolás kitöltése után az Ön részére 2 pl. átad, amellyel a befogadó szervnél kell jelentkeznie. Ilyen esetben 

természetesen a fent megjelölt csak elméleti képzés díját érvényesítjük. 

Felügyeleti szervünk: Innovációs és Technológiai Minisztérium, 1011 BP. Fő út 44-50., Postacím 1440 Bp. Pf. 1.;   Közlekedési Alkalmassági és 

Vizsgaközpont, Bp. Than Károly utca 3-5.;     B-A-Z Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály Miskolc József Attila út 20.                           

Tel.: 06-46/500-023:  

Jelen vállalkozási feltételekben foglalt tanfolyamdíjaktól egy-egy tanfolyam esetén eltérés lehetséges. 

Akciós, kedvezményes tanfolyamok pl.: nyáron diáktanfolyam. Vidéki tanfolyamnál megemelt összegű tanfolyamdíj. ( kijárás és kis létszám miatt ) 

A szerződésben az aktuális ár szerepel! 

Személyi igazolványát, ha van vezetői engedélyét minden vizsgára hozza magával ! 

Orvosi alkalmasságon szereplő esetleges korlátozást be kell tartania! (pl: szemüveg) 

Ezek hiányában vizsga nem tartható és pótvizsgadíj fizetendő!  

 

ÜGYFÉLFOGADÁS: Ózd Nemzetőr út 8.                                                                                             

kedd-szerda:  10.00 – 12.00     14.00  – 15.00   csütörtök:10.00-- 12.00                                                            

Tel. :  06 – 30/ 30—77—200.   
 

Jelen tájékoztatóban és a mellékelt szerződésben foglaltak ózdi gyakorlati vizsgákra vonatkoznak.                                                                        

Ezúton megköszönöm, hogy szolgáltatásomat igénybe vette,  bízom abban,  hogy szolgáltatásom színvonalával kiérdemlem méltó bizalmát. 

 

 

 

Eredményes vizsgákat és balesetmentes vezetést kívánok . 

                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                 Palotai István 

                                                                                                                                                   iskolavezető 
Mutatók: VSM Elmélet: 100%, VSM Gyakorlat: 41.11%, ÁKÓ: 130.14%, KK: 318000Ft 


