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Képzési Tájékoztató  

B. kategória  
1.2.3. Képzőszervünk, a Bíró Autósiskola (székhelye: 3400 Mezőkövesd, Szegfű u. 1., telefon száma: +36209393383, e-mail címe: 
biroautosiskola@gmail.com), mint egyéni vállalkozás a gépjárművezető képzést a KVH/53850-1/2017-NFM képzési engedélye 
alapján, a 51673673 nyilvántartási szám és FKB/2020/007569 FAR azonosító alatt végzi. 
4.Iskolavezető: Szabó Árpád megbízott iskolavezető (azonosító: 11 974), szabo.arpad002@gmail.com, 06303801523  
5.6.Ügyfélfogadás: Mezőkövesd, Szegfű u.1. H-Sze-P 13-16 óráig., 06209393383  
7.8.9.A tanfolyamra való felvétel módja:  
A vezetői engedély iskolavezetővel hitelesített változata (ha van vezetői engedélye) valamint személyi igazolvány és lakcímkártya 

adatainak átadása.  
Elméleti vizsgáig min. 8 ált. bizonyítvány és orvosi alkalmassági (1. Alk. Csop.) vizsgálat átadása.  
Jelentkezni csak abban az esetben lehetséges ha megfelel az alább felsorolt tanfolyami és vizsgafeltételeknek:  

 Minimális életkor   Egyéb feltételek   
jelentkezés  Elméleti vizsga  Gyakorlati 

vizsga  
Iskolai 
végzettség  

Vez. Eng. /  
Orvosi alk.    

PAV  

 B kat. esetén:    
16 év 6 hó  
  

16 év 9 hó  17 év  Min.8 ált.isk.  1. Alk. Csop.  Nem  

     
Elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésének módja: a Magyar Vöröskereszt szervezésében  

-  amennyiben 1984. 01.01. után szerzett vezetői engedélyt valamilyen járműkategóriából, úgy a vezetői engedély fénymásolata 
az elsősegély-nyújtási tanfolyam és vizsga alóli felmentésre jogosítja.  

 A jogosítvány kiadásának feltétele az elsősegély-nyújtási vizsga megléte (jogosítvánnyal vagy igazolással). 
10.A tanfolyam tantárgyai és óraszámai:  

  Tantárgy  Minimális 
óraszám  

Tervezett óraszám  

Elmélet  Közlekedési ismeretek  20  20  
  Járművezetés elmélete  6  6  
  Szerkezeti, üzemeltetési ismeretek  2  2 
        
Gyak.        
  Járművezetési gyakorlat                   alapoktatás                                                              

főoktatás  
9 ó 

20 ó / 580Km  
9 ó 

20ó / 580Km  
 Az elméleti órák 45 percesek    
A gyakorlati órák 50 percesek.  
11.Választható járműtípusok:  Nissan Note (B), VW Polo (D) / Renault Thalia (D), Toyota Auris (D), Fiat Bravo (D)  
12.Hiányzás pótlása:  
   A kategóriára előírt óraszámokon a részvétel kötelező. Hiányzás esetén a mulasztott óraszámot pótolni kell. 
  
13.Tandíj:            Elméleti oktatás :              55.000 Ft  
     Elméleti pótóra:     9.500 Ft (e-learing) / 8.500 Ft (tantermi) 
        Gyakorlati oktatás óradíjai:              
        Alapoktatás óradíja:           8000 (8.500 Ft-tól más képzőszervtől átvett tanuló)          
     Főoktatás óradíja:               8000 (8.500 Ft-tól más képzőszervtől átvett tanuló)      
     Pótóra díja:       8000 (8.500 Ft-tól más képzőszervtől átvett tanuló)  
     Más képzőszervtől érkező tanuló esetén az óradíj a már levezetett óraszám függvényében kerül megállípításra. 
14.Mentesítések: Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételeit a nyitó foglalkozáson ismertetjük. Ha további 
információkra van szükséges, úgy forduljon ügyfélfogadáson az iskolavezetőhöz vagy a megbízotthoz.  
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15.A tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja:  
A tanuló kérésére az addig teljesített vizsgákról és levezett órákról szóló képzési igazolást ügyfélfogadási időben átadjuk. A befizetett, 
de igénybe nem vett szolgáltatás díját visszafizetjük. Az áthelyezés díja a tanulói szerződésben meghatározott.  
16.Oktatási helyszínek címei:  
Elméleti oktatás: Bíró Autósiskola, Mezőkövesd Szegfű u. 1.  
vagy Széchenyi István Katolikus Középiskola Mezőkövesd, gróf Zichy János u. 18.  
Gyakorlati oktatás: 
Alapoktatás: Mezőkövesd vagy Gulyás Autósiskola Miskolc Felsőzsolca-i rutinpálya  
Főoktatás: városi vezetés: Mezőkövesd/Miskolc/Eger; országúti vezetés: Mezőkövesd-Miskolc/Eger; éjszakai vezetés:   
Mezőkövesd-Miskolc-Eger  
17.A képző szerv jogai és kötelezettségei:  
- A teljes képzési tevékenységre, illetőleg az általa szervezett vizsga ügyintézésére terjed ki.  
- Vállalja a szolgáltatás meghatározott idő alatti teljesítését az érvényes képzési rendeletek és szabályzatok által meghatározott módon 

a szükséges feltételek biztosítása mellett. A tanuló önhibájából a hatósági határidőkön túl húzódó képzésért felelősséget nem vállal. 
- A szolgáltatás árában bekövetkező esetleges változásokat a már megkezdett teljesítés esetén csak a még igénybe nem vett  
szolgáltatás esetében érvényesíti.  
 18.Az iskola engedélyező hatósága: ITM Képzési Főosztály  
    1440 Budapest, Pf 1.        
 Az iskola ellenőrző hatósága: Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (KAVK), Than Károly u. 3.-5.   
    B.AZ. megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály  
    Miskolc, József A. u. 20.  
19.A tanuló jogai és kötelezettségei:  
A tanulónak érvényes tematika szerint meghatározott óraszámban a foglalkozásokon való részvételi, illetve hiánypótlási 
kötelezettsége van.  
A tanuló az elméleti képzés díját az első foglalkozás időpontjáig vagy online tanfolyam megkezdéséig, a gyakorlati képzés díját a 

gyakorlati oktatás megkezdéséig megfizeti. 
A tanuló szakoktatót szabadon válaszhat, akitől közös megegyezéssel áthelyezést kérhet. A tanú tájékoztatóban foglaltakat megismeri 
és tudomásul veszi.  
Képzési határidők: az első elméleti vizsga a tanfolyam megkezdésétől 9 hónapig, ismételt vizsga 12 hónapig, a gyakorlati vizsga 

pedig a sikeres elméleti vizsga napjától számítva két évig teljesíthető. Ha a tanuló önhibájából a megadott határidőn belül nem tesz 
sikeres vizsgát, úgy a szolgáltató felé panasszal nem élhet.  

20.Vizsgadíjak és azok megfizetésének módja: Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont pénztárába vagy az a képzőszervnél. 
 Elméleti vizsga:    4.600 Ft  
 Forgalmi vizsga:             11.000 Ft. 
A vizsgadíjakat az esedékes vizsgák lefoglalásának időpontjáig kell megfizetni.  
21.Vezetői engedély kiadásával kapcsolatos előírások:  
Az előírt vizsgákat sikeresen teljesített tanuló esetében a KAVK a vizsgaigazolást elektronikus úton továbbítja a Kormányablak 
részére. A tanuló a vezetői engedélyt a lakóhely szerinti illetékes hivatalnál veheti át. 
A gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetében a tanuló az alapfokú iskolai végzettség 
meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:biroautosiskola@gmail.com


Bíró Autósiskola  

      06/70-977-68-37  

           06/20-93-93-383  
         biroautosiskola@gmail.com  

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Az árak forintban értendők és bruttó összegben. 2022 Bíró Autósiskola. Minden jog fenntartva. 
  

 
 
 
 

AM. kategória  
1.2.3. Képzőszervünk, a Bíró Autósiskola (székhelye: 3400 Mezőkövesd, Szegfű u. 1., telefon száma: +36209393383, e-mail címe: 
biroautosiskola@gmail.com), mint egyéni vállalkozás a gépjárművezető képzést a KVH/53850-1/2017-NFM képzési engedélye 
alapján, a 51673673 nyilvántartási szám és FKB/2020/007569 FAR azonosító alatt végzi. 
4.Iskolavezető: Szabó Árpád megbízott iskolavezető (azonosító: 11 974), szabo.arpad002@gmail.com, 06303801523 
5.6.Ügyfélfogadás: Mezőkövesd, Szegfű u.1 H-Sze-P: 13-16 óráig 
7.8.A tanfolyamra való felvétel módja:  
A vezetői engedély iskolavezetővel hitelesített változata (ha van vezetői engedélye) valamint személyi igazolvány és lakcímkártya 

adatainak átadása.  
Jelentkezni csak abban az esetben lehetséges ha megfelel az alább felsorolt tanfolyami és vizsgafeltételeknek:  

 Minimális életkor  Egyéb feltételek   
jelentkezés  Elméleti vizsga  Gyakorlati 

vizsga  
Iskolai 
végzettség  

Vez. Eng. /  
Orvosi alk.    

PAV  

 AM kat. esetén /m ax. 50 ccm lök.térf./    
13 év 6 hó  
  

13 év 9 hó  j.k.:  13 év 9 hó 
forg.:14 év  

Írni / olv. tud.  Nem  Nem  

    
            

Elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésének módja: a Magyar Vöröskereszt szervezésében  
-  amennyiben 1984. 01.01. után szerzett vezetői engedélyt valamilyen járműkategóriából, úgy a vezetői engedély fénymásolata 

az elsősegély-nyújtási tanfolyam és vizsga alóli felmentésre jogosítja.  
 A jogosítvány kiadásának feltétele az elsősegély-nyújtási vizsga megléte (jogosítvánnyal vagy igazolással)  
10.A tanfolyam tantárgyai és óraszámai:  

  Tantárgy  Minimális 
óraszám  

Tervezett óraszám  

Elmélet  Közlekedési ismeretek  12  12  
  Járművezetés elmélete  4  4  
  Szerkezeti, üzemeltetési ismeretek  0  0  
        
Gyak.        
  Járművezetési gyakorlat                   alapoktatás                                                              

főoktatás  
4 6ó / 100 

Km  
6 6ó / 100 

Km  
Az elméleti tanfolyam 9 hónapig érvényes, ezen belül kell megkezdeni az elméleti vizsgáit. Az 
elméleti tanfolyam elvégzése után 12hónapig kell sikeres KRESZ vizsgát tennie, , utána a 
tanfolyamot meg kell ismételni.  

Az elméleti órák 45 percesek    
A gyakorlati órák 50 percesek.  

11.Választható járműtípusok: Honda Dio  
12.Hiányzás pótlása:  
   A kategóriára előírt óraszámokon a részvétel kötelező. Hiányzás esetén a mulasztott óraszámot pótolni kell. 
13.Tandíj:            Elméleti oktatás :             29.000 Ft  
        Gyakorlati oktatás óradíjai:  
        Alapoktatás óradíja:          7.500 Ft  
        Főoktatás óradíja:             7.500 Ft  
Másik képzőszervtől érkező tanuló és elsőbbségi/hétvégi oktatás esetén az óradíj eltérhet az alap óradíjaktól.  
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14.Mentesítések: Az egyes tantárgyak hallgatás és vizsgája alóli mentesítés feltételeit a nyitó foglalkozáson ismertetjük. Ha további 
információkra van szükséges, úgy forduljon bizalommal ügyfélfogadáson az iskolavezetőhöz vagy a megbízotthoz.  
15.A tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja:  
A tanuló kérésére az addig teljesített vizsgákról és levezett órákról szóló képzési igazolást ügyfélfogadási időben átadjuk. A befizetett, 
de igénybe nem vett szolgáltatás díját visszafizetjük. Az áthelyezés díja a tanulói szerződésben meghatározott.  
16.Oktatási helyszínek címei:  
Elméleti oktatás: Bíró Autósiskola, Mezőkövesd Szegfű u. 1.  
vagy Széchenyi István Katolikus Középiskola Mezőkövesd, gróf Zichy János u. 18.  
Gyakorlati oktatás: 
Alapoktatás: Mezőkövesd vagy Gulyás Autósiskola Miskolc Felsőzsolca-i rutinpálya  
Főoktatás: városi vezetés: Mezőkövesd/Miskolc/Eger; országúti vezetés: Mezőkövesd-Miskolc/Eger; éjszakai vezetés:   
Mezőkövesd-Miskolc-Eger  
17.A képző szerv jogai és kötelezettségei:  
- A teljes képzési tevékenységre, illetőleg az általa szervezett vizsga ügyintézésére terjed ki.  
- Vállalja a szolgáltatás meghatározott idő alatti teljesítését az érvényes képzési rendeletek és szabályzatok által meghatározott módon 

a szükséges feltételek biztosítása mellett. A tanuló önhibájából a hatósági határidőkön túl húzódó képzésért felelősséget nem vállal. 
- A szolgáltatás árában bekövetkező esetleges változásokat a már megkezdett teljesítés esetén csak a még igénybe nem vett  
szolgáltatás esetében érvényesíti.  
 18.Az iskola engedélyező hatósága: ITM Képzési Főosztály  
    1440 Budapest, Pf 1.        
 Az iskola ellenőrző hatósága: Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (KAVK), Than Károly u. 3.-5.   
    B.AZ. megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály  
    Miskolc, József A. u. 20.  
19.A tanuló jogai és kötelezettségei:  
A tanulónak érvényes tematika szerint meghatározott óraszámban a foglalkozásokon való részvételi, illetve hiánypótlási 
kötelezettsége van.  
A tanuló az elméleti képzés díját az első foglalkozás időpontjáig vagy online tanfolyam megkezdéséig, a gyakorlati képzés díját a 

gyakorlati oktatás megkezdéséig megfizeti. 
A tanuló szakoktatót szabadon válaszhat, akitől közös megegyezéssel áthelyezést kérhet. A tanú tájékoztatóban foglaltakat megismeri 
és tudomásul veszi.  
Képzési határidők: az első elméleti vizsga a tanfolyam megkezdésétől 9 hónapig, ismételt vizsga 12 hónapig, a gyakorlati vizsga 

pedig a sikeres elméleti vizsga napjától számítva két évig teljesíthető. Ha a tanuló önhibájából a megadott határidőn belül nem tesz 
sikeres vizsgát, úgy a szolgáltató felé panasszal nem élhet.  

20.Vizsgadíjak és azok megfizetésének módja: Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont pénztárába vagy az a képzőszervnél. 
 Elméleti vizsga:  4.600 Ft 
Járműkezelési vizsga: 3.600 Ft 
 Forgalmi vizsga:               3.600 Ft 
A vizsgadíjakat az esedékes vizsgák lefoglalásának időpontjáig kell megfizetni.  
21.Vezetői engedély kiadásával kapcsolatos előírások:  
Az előírt vizsgákat sikeresen teljesített tanuló esetében a KAVK a vizsgaigazolást elektronikus úton továbbítja a Kormányablak 
részére. A tanuló a vezetői engedélyt a lakóhely szerinti illetékes hivatalnál veheti át. 
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A1 kategória  
1.2.3. Képzőszervünk, a Bíró Autósiskola (székhelye: 3400 Mezőkövesd, Szegfű u. 1., telefon száma: +36209393383, e-mail címe: 
biroautosiskola@gmail.com), mint egyéni vállalkozás a gépjárművezető képzést a KVH/53850-1/2017-NFM képzési engedélye 
alapján, a 51673673 nyilvántartási szám és FKB/2020/007569 FAR azonosító alatt végzi. 
4.Iskolavezető: Szabó Árpád megbízott iskolavezető (azonosító: 11 974), szabo.arpad002@gmail.com, 06303801523  
5.6.Ügyfélfogadás: Mezőkövesd, Szegfű u.1 H-Sze-P: 13-16 óráig 
7.8.A tanfolyamra való felvétel módja:  
A vezetői engedély iskolavezetővel hitelesített változata (ha van vezetői engedélye) valamint személyi igazolvány és lakcímkártya 

adatainak átadása.  
Elméleti vizsgáig min. 8 ált. bizonyítvány és orvosi alkalmassági (1. Alk. Csop.) vizsgálat átadása.  
Jelentkezni csak abban az esetben lehetséges ha megfelel az alább felsorolt tanfolyami és vizsgafeltételeknek:  

Minimális életkor  Egyéb feltételek  
jelentkezés  Elméleti vizsga  Gyakorlati 

vizsga  
Iskolai 
végzettség  

Vez. Eng. /  
Orvosi alk.    

PAV  

A1 kat. esetén: /min. 120 ccm lök. térf. és max. 15 kW telj./m ax,0.1KW/kg vonó  telj.  
15 év 6 hó  15 év 9 hó  16 év  Min.8 ált.isk.  1. Alk. Csop.  Nem  

  
Elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésének módja: a Magyar Vöröskereszt szervezésében  

-  amennyiben 1984. 01.01. után szerzett vezetői engedélyt valamilyen járműkategóriából, úgy a vezetői engedély fénymásolata 
az elsősegély-nyújtási tanfolyam és vizsga alóli felmentésre jogosítja.  

 A jogosítvány kiadásának feltétele az elsősegély-nyújtási vizsga megléte (jogosítvánnyal vagy igazolással)  
10.A tanfolyam tantárgyai és óraszámai:  

  Tantárgy  Minimális 
óraszám  

Tervezett óraszám  

Elmélet  Közlekedési ismeretek  14  14  
  Járművezetés elmélete  4  4  
  Szerkezeti, üzemeltetési ismeretek  4  4  
        
Gyak.        
  Járművezetési gyakorlat                   alapoktatás                                                              

főoktatás  
6 11ó / 240 

Km  
6 11ó / 240 

Km  
Az elméleti órák 45 percesek     
A gyakorlati órák 50 percesek.  

11.Választható járműtípusok: Yamaha YBR125  
12.Hiányzás pótlása:  
   A kategóriára előírt óraszámokon a részvétel kötelező.  
   Hiányzás esetén a mulasztott óraszámot pótolni kell.  
13.Tandíj:            Elméleti oktatás :             49.000 Ft  
        Alapoktatás óradíja:          8.500 Ft / 7.000 Ft (saját jármű)  
        Főoktatás óradíja:              8.500 Ft / 7.000 Ft (saját jármű) 
Másik képzőszervtől érkező tanuló esetén az óradíj eltérhet az alap óradíjaktól.  
14.Mentesítések: Az egyes tantárgyak hallgatás és vizsgája alóli mentesítés feltételeit a nyitó foglalkozáson ismertetjük. Ha további 
információkra van szükséges, úgy forduljon bizalommal ügyfélfogadáson az iskolavezetőhöz vagy a megbízotthoz.  
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15.A tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja:  
A tanuló kérésére az addig teljesített vizsgákról és levezett órákról szóló képzési igazolást ügyfélfogadási időben átadjuk. A befizetett, 
de igénybe nem vett szolgáltatás díját visszafizetjük. Az áthelyezés díja a tanulói szerződésben meghatározott.  
16.Oktatási helyszínek címei:  
Elméleti oktatás: Bíró Autósiskola, Mezőkövesd Szegfű u. 1.  
vagy Széchenyi István Katolikus Középiskola Mezőkövesd, gróf Zichy János u. 18.  
Gyakorlati oktatás: 
Alapoktatás: Mezőkövesd vagy Gulyás Autósiskola Miskolc Felsőzsolca-i rutinpálya  
Főoktatás: városi vezetés: Mezőkövesd/Miskolc/Eger; országúti vezetés: Mezőkövesd-Miskolc/Eger; éjszakai vezetés:   
Mezőkövesd-Miskolc-Eger  
17.A képző szerv jogai és kötelezettségei:  
- A teljes képzési tevékenységre, illetőleg az általa szervezett vizsga ügyintézésére terjed ki.  
- Vállalja a szolgáltatás meghatározott idő alatti teljesítését az érvényes képzési rendeletek és szabályzatok által meghatározott módon 

a szükséges feltételek biztosítása mellett. A tanuló önhibájából a hatósági határidőkön túl húzódó képzésért felelősséget nem vállal. 
- A szolgáltatás árában bekövetkező esetleges változásokat a már megkezdett teljesítés esetén csak a még igénybe nem vett  
szolgáltatás esetében érvényesíti.  
 18.Az iskola engedélyező hatósága: ITM Képzési Főosztály  
    1440 Budapest, Pf 1.        
 Az iskola ellenőrző hatósága: Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (KAVK), Than Károly u. 3.-5.   
    B.AZ. megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály  
    Miskolc, József A. u. 20.  
19.A tanuló jogai és kötelezettségei:  
A tanulónak érvényes tematika szerint meghatározott óraszámban a foglalkozásokon való részvételi, illetve hiánypótlási 
kötelezettsége van.  
A tanuló az elméleti képzés díját az első foglalkozás időpontjáig vagy online tanfolyam megkezdéséig, a gyakorlati képzés díját a 

gyakorlati oktatás megkezdéséig megfizeti. 
A tanuló szakoktatót szabadon válaszhat, akitől közös megegyezéssel áthelyezést kérhet. A tanú tájékoztatóban foglaltakat megismeri 
és tudomásul veszi.  
Képzési határidők: az első elméleti vizsga a tanfolyam megkezdésétől 9 hónapig, ismételt vizsga 12 hónapig, a gyakorlati vizsga 

pedig a sikeres elméleti vizsga napjától számítva két évig teljesíthető. Ha a tanuló önhibájából a megadott határidőn belül nem tesz 
sikeres vizsgát, úgy a szolgáltató felé panasszal nem élhet.  

20.Vizsgadíjak és azok megfizetésének módja: Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont pénztárába vagy az a képzőszervnél. 
 Elméleti vizsga:  4.600 Ft 
Járműkezelési vizsga: 4.700 Ft 
 Forgalmi vizsga:             11.000 Ft 
A vizsgadíjakat az esedékes vizsgák lefoglalásának időpontjáig kell megfizetni.  
21.Vezetői engedély kiadásával kapcsolatos előírások:  
Az előírt vizsgákat sikeresen teljesített tanuló esetében a KAVK a vizsgaigazolást elektronikus úton továbbítja a Kormányablak 
részére. A tanuló a vezetői engedélyt a lakóhely szerinti illetékes hivatalnál veheti át.  
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A kategória  
1.2.3. Képzőszervünk, a Bíró Autósiskola (székhelye: 3400 Mezőkövesd, Szegfű u. 1., telefon száma: +36209393383, e-mail címe: 
biroautosiskola@gmail.com), mint egyéni vállalkozás a gépjárművezető képzést a KVH/53850-1/2017-NFM képzési engedélye 
alapján, a 51673673 nyilvántartási szám és FKB/2020/007569 FAR azonosító alatt végzi. 
4.Iskolavezető: Szabó Árpád megbízott iskolavezető (azonosító: 11 974), szabo.arpad002@gmail.com, 06303801523 
5.6.Ügyfélfogadás: Mezőkövesd, Szegfű u.1 H-Sze-P: 13-16 óráig 
7.8.A tanfolyamra való felvétel módja:  
A vezetői engedély iskolavezetővel hitelesített változata (ha van vezetői engedélye) valamint személyi igazolvány és lakcímkártya 

adatainak átadása.  
Elméleti vizsgáig min. 8 ált. bizonyítvány és orvosi alkalmassági (1. Alk. Csop.) vizsgálat átadása.  
Jelentkezni csak abban az esetben lehetséges ha megfelel az alább felsorolt tanfolyami és vizsgafeltételeknek:  

 Minimális életkor  Egyéb feltételek   
jelentkezés  Elméleti vizsga  Gyakorlati 

vizsga  
Iskolai 
végzettség  

Vez. Eng. /  
Orvosi alk.    

PAV  

 A k at. esetén: /min. 595 ccm lök. térf. és 4 0kW/   
23 év 6 hó  23 év 9 hó  24 év  Min. 8ált.isk.  1. Alk. Csop.  Nem  

    
Elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésének módja: a Magyar Vöröskereszt szervezésében  

-  amennyiben 1984. 01.01. után szerzett vezetői engedélyt valamilyen járműkategóriából, úgy a vezetői engedély fénymásolata 
az elsősegély-nyújtási tanfolyam és vizsga alóli felmentésre jogosítja.  

 A jogosítvány kiadásának feltétele az elsősegély-nyújtási vizsga megléte (jogosítvánnyal vagy igazolással)  
10.A tanfolyam tantárgyai és óraszámai:  

  Tantárgy  Minimális 
óraszám  

Tervezett óraszám  

Elmélet  Közlekedési ismeretek  14  14  
  Járművezetés elmélete  4  4  
  Szerkezeti, üzemeltetési ismeretek  4  4  
        
Gyak.        
  Járművezetési gyakorlat                   alapoktatás                                                              

főoktatás  
10  

15ó / 390 Km  
10  

15ó / 390 Km  
Az elméleti órák 45 percesek     
A gyakorlati órák 50 percesek.  

11.Választható járműtípusok:  Suzuki SV 650  
12.Hiányzás pótlása:  
   A kategóriára előírt óraszámokon a részvétel kötelező.  
   Hiányzás esetén a mulasztott óraszámot pótolni kell. 
13.Tandíj:            Elméleti oktatás :               49.000 Ft  
        Alapoktatás óradíja:           8.500 Ft / 7.000 (saját jármű)  
        Főoktatás óradíja:               8.500 Ft /7.000 (saját jármű)  
Másik képzőszervtől érkező tanuló esetén az óradíj eltérhet az alap óradíjaktól.  
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14.Mentesítések: Az egyes tantárgyak hallgatás és vizsgája alóli mentesítés feltételeit a nyitó foglalkozáson ismertetjük. Ha további 
információkra van szükséges, úgy forduljon bizalommal ügyfélfogadáson az iskolavezetőhöz vagy a megbízotthoz.   
15.A tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja:  
A tanuló kérésére az addig teljesített vizsgákról és levezett órákról szóló képzési igazolást ügyfélfogadási időben átadjuk. A befizetett, 
de igénybe nem vett szolgáltatás díját visszafizetjük. Az áthelyezés díja a tanulói szerződésben meghatározott.  
16.Oktatási helyszínek címei:  
Elméleti oktatás: Bíró Autósiskola, Mezőkövesd Szegfű u. 1.  
vagy Széchenyi István Katolikus Középiskola Mezőkövesd, gróf Zichy János u. 18.  
Gyakorlati oktatás: 
Alapoktatás: Mezőkövesd vagy Gulyás Autósiskola Miskolc Felsőzsolca-i rutinpálya  
Főoktatás: városi vezetés: Mezőkövesd/Miskolc/Eger; országúti vezetés: Mezőkövesd-Miskolc/Eger; éjszakai vezetés:   
Mezőkövesd-Miskolc-Eger  
17.A képző szerv jogai és kötelezettségei:  
- A teljes képzési tevékenységre, illetőleg az általa szervezett vizsga ügyintézésére terjed ki.  
- Vállalja a szolgáltatás meghatározott idő alatti teljesítését az érvényes képzési rendeletek és szabályzatok által meghatározott módon 

a szükséges feltételek biztosítása mellett. A tanuló önhibájából a hatósági határidőkön túl húzódó képzésért felelősséget nem vállal. 
- A szolgáltatás árában bekövetkező esetleges változásokat a már megkezdett teljesítés esetén csak a még igénybe nem vett  
szolgáltatás esetében érvényesíti.  
 18.Az iskola engedélyező hatósága: ITM Képzési Főosztály  
    1440 Budapest, Pf 1.        
 Az iskola ellenőrző hatósága: Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (KAVK), Than Károly u. 3.-5.   
    B.AZ. megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály  
    Miskolc, József A. u. 20.  
19.A tanuló jogai és kötelezettségei:  
A tanulónak érvényes tematika szerint meghatározott óraszámban a foglalkozásokon való részvételi, illetve hiánypótlási 
kötelezettsége van.  
A tanuló az elméleti képzés díját az első foglalkozás időpontjáig vagy online tanfolyam megkezdéséig, a gyakorlati képzés díját a 

gyakorlati oktatás megkezdéséig megfizeti. 
A tanuló szakoktatót szabadon válaszhat, akitől közös megegyezéssel áthelyezést kérhet. A tanú tájékoztatóban foglaltakat megismeri 
és tudomásul veszi.  
Képzési határidők: az első elméleti vizsga a tanfolyam megkezdésétől 9 hónapig, ismételt vizsga 12 hónapig, a gyakorlati vizsga 

pedig a sikeres elméleti vizsga napjától számítva két évig teljesíthető. Ha a tanuló önhibájából a megadott határidőn belül nem tesz 
sikeres vizsgát, úgy a szolgáltató felé panasszal nem élhet.  

20.Vizsgadíjak és azok megfizetésének módja: Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont pénztárába vagy az a képzőszervnél. 
 Elméleti vizsga:  4.600 Ft 
Járműkezelési vizsga: 4.700 Ft 
 Forgalmi vizsga:             11.000 Ft 
A vizsgadíjakat az esedékes vizsgák lefoglalásának időpontjáig kell megfizetni.  
21.Vezetői engedély kiadásával kapcsolatos előírások:  
Az előírt vizsgákat sikeresen teljesített tanuló esetében a KAVK a vizsgaigazolást elektronikus úton továbbítja a Kormányablak 
részére. A tanuló a vezetői engedélyt a lakóhely szerinti illetékes hivatalnál veheti át.  
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