Vállalási feltételek
AM, A, A2, B, C, C+E, D kategóriás járművezetők
képzésekre
Ügyvezető:
Iskolavezető:
Ügyfélszolgálat:
Tel/fax:
Mobil:

E-mail:
Honlap cím:
Ügyfélfogadási idő:

Lengyelné Szépkuti Johanna
Lengyel Péter
3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2. 1. em. 101/b.
46/506-384
30/998-52-51
30/541-99-39
30/586-64-41
hanna97bt@gmail.com
hanna97bt.eu
kedd - csütörtök: 0900- 1400 -óráig

Hatályba léptetve: 2020.01.01

Vállalási feltételek
közúti közlekedési
szaktanfolyami képzésekre
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Felügyeleti szervek:
Miskolci Önkormányzat
Jegyző: Dr Ignácz Dávid
3525 Miskolc, Városháztér 8.
 06-46/512-709

Fax: 06–46/347-807

 jegyzo@miskolcph.hu

Borsod - Abaúj – Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
 3501 Miskolc Pf. 589

3526 Miskolc, Meggyesalja út 12
06-46/506 - 071

 fogyasztovedelem@borsod.gov.hu

Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft
1119 Budapest, Than Károly u. 3-5.

 +36-1-814-0800

info@kavk.hu

B.A.Z. Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály
3527 Miskolc József Attila u. 20.
: 06-46/500-023

ablonczi.bertalan@kavk.hu

Képzőszerv adatai:
Megnevezés: Hanna ’97 Oktatási és Kereskedelmi Bt.
Címe: 3527 Miskolc, Zsigmondy út 2

Telefon:: 46/506-382

Cégforma: Betéti társaság

Cégbírósági Eng. sz: 05-06-007851

Képzési engedély száma: BO/KV/NS/81/1/2006
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/000273
Iskolavezető: Lengyel Péter

Iskolavezetői ig. sz.: ISK-0016/18

Tevékenységének jogcíme: Betéti Társaság
Nyilvántartási szám: 05-0003-05
Ügyfélszolgálati iroda: 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2.

1.em 102/B

Oktatási helyszínek:
Elméleti oktatás:

Miskolc, Zsigmondy út 2
Tanfolyam kihelyezés esetén: a kihelyezési cím

Tan-, és vizsgapálya:

Miskolc, Pozsonyi u. 6

Vállalási feltételek
közúti közlekedési
szaktanfolyami képzésekre
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„Am” kategória
Képző szerv teljes neve: Hanna ’97 Kereskedelmi és Oktatási Betéti társaság
Képző szerv rövidített neve: Hanna 97 Bt
Cégjegyzékszám: 05 - 06 - 007851
Címe: 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2. 1. em. 101/b
Ügyvezető: Lengyelné Szépkúti Johanna 06 30 541 99 39
Iskolavezető: Lengyel Péter 06 30 586 64 41
Iskolavezetői ig. sz.: ISK_0016/18
e-mail: hanna97bt@gmail.com
Honlap cím: www.hanna97bt.eu
Engedélyező hatóság: Borsod-Abaúj-Megyei Közlekedési felügyelet (NFM)
Képzési engedély szám: BO/KV/NS/81/1/2006
Ügyfélszolgálat címe: 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2. 1. em. 101/b
Ügyfélfogadás időpontja: kedd és csütörtök 9:00-14:00
Telefon: 06 46 506 382
Tanfolyamra történő felvétel feltételei:
 Legalább 13 és 1/2 életév betöltése,
 Kitöltött, a KAV által rendszeresített jelentkezési lap,
 Egészségügyi alkalmassági igazolás (EÜ. 1 csoport), melyet a háziorvos állít ki,



Személyazonosság igazolásának feltétele:
Személyi igazolvány, érvényes útlevél, lakcím kártya, Diák igazolvány
Elméleti tanórák (45 perc):

Közlekedési ismeretek
Vezetéselmélet
összesen:

16 óra
4 óra
20 óra

Gyakorlat tanórák (50 perc):
Járműkezelés
Járműkezelési vizsga
Városi vezetés
Vizsga
Összesen:
Kötelezően előírt menettávolság







4 óra
20 perc
6 óra
10 óra
100 km

A fenti táblázat a minimális óraszámokat és a kötelezően előírt menettávolságot tartalmazza.
A sikeres elméleti vizsga 2 évig érvényes..
Gyakorlati vezetésre csak valamennyi elméleti tárgyból tett sikeres vizsgát követően kerülhet sor.
Járműkezelési vizsga csak a 14. életév betöltése napján, vagy utána tehető.
Forgalmi vezetésre csak sikeres járműkezelési vizsga után kerülhet sor.
A vizsgázó a gyakorlati képzésen és a vizsgán, személy és vagyon biztonságért felelős.

Oktatási helyszínek:
Elméleti oktatás helye: 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2. vagy Távoktatás (E-learning)
Gyakorlópálya, tanpálya címe: Miskolc, Pozsonyi utca 6. (KRESZ-park)

Vállalási feltételek
közúti közlekedési
szaktanfolyami képzésekre
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A forgalmi oktatás váltási helyei: Miskolc, a tanulóval egyeztetett helyen és időpontban.
Tanfolyam és vizsgadíjak:
A tandíj befizetése az ügyfélszolgálati irodában számla ellenében készpénzben - első részlet, valamint
a vizsgadíjak kiegyenlítése a tanfolyam megkezdésekor - második részlet a gyakorlati oktatás megkezdésekor
– történik.
Tanfolyam díj:
kategória
elmélet
gyakorlat
összesen
Pótóra
„Am” kategória:.
Vizsgadíj:
Közlekedési ismeretek
(KRESZ):
4 600 Ft

65 000 Ft

163 800 Ft*

87 000 Ft

Járműkezelés (rutin):

Forgalom:

3600Ft

3600Ft

6.500 Ft

Összesen:
11 800Ft

*tanfolyam díj nem tartalmazza az egészségügyi vizsgadíját.
Egészségügyi tanfolyam :
Képzési díj:

Vizsgadíj:
8200 Ft

Összesen:
8200 Ft

Az egészségügyi vizsgára
a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetnél 3531 Miskolc, Győri kapu 123. sz.
alatt kerül sor.
A vizsgára bocsátás feltételei:
 13 és 3/4 életév betöltése
 A felsorolt minimálisan kötelező óraszámokban hiányzás nélkül részt vesz a foglalkozásokon
 vizsgadíj befizetése
 Az elméleti oktatás első napjától számított 9 hónapon belül az elméleti vizsgát meg kell kezdeni és 1
éven belül sikeres vizsgát kell tenni. Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 12
hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam
megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.
 gyakorlati vizsga csak a 14. életév betöltése után tehető, csak a kötelező óraszám (10) levezetése,
illetve az előírt menettávolság (100 km) teljesítése után.
 Amennyiben már lejelentett vizsgáról a vizsgázó betegség miatt maradt távol, az erről szóló orvosi
igazolást Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztályon kell leadni.
Ötszöri sikertelen vizsga után Pályaalkalmassági Vizsgálaton kell részt venni. Helye: 1082 Budapest,
Vajdahunyad u. 45.
 A hiányzás pótlásának módja:
Az elméleti előadások pótlása ingyenesen bármely párhuzamosan futó azonos kategóriájú
tanfolyamban lehetséges. Gyakorlati óra kimaradás az oktatóval egyeztetett módon, pótóradíj
megfizetése után pótolható.




A vizsgaigazolás kiadásának feltételei:
8 általános iskola elvégzésének hitelt érdemlő módon történő igazolása.
A vezetői engedély átvételének feltétele a közúti elsősegélynyújtó tanfolyam elvégzése, melyet igény
szerint az iskola szervezetten bonyolít le. A tanulóknak azonban lehetősége van egyénileg
megszereznie az erről szóló igazolást. Azok a jelentkezők, akik 1984. január 1-jétől bármely jármű
kategóriából szereztek vezetői engedélyt, mentesülnek az elsősegélynyújtó tanfolyam és vizsga alól.

Vállalási feltételek
közúti közlekedési
szaktanfolyami képzésekre
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Felmentések: az orvostudományi egyetemeken szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi; az állatorvostudományi egyetemen szerzett állatorvosi; védőnői; diabetikus; mentőtiszt; gyógytornász;
egészségügyi szakoktatói; diplomás ápolói; oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők; közegészségügyi
felügyelői főiskolai szakon végzettek; egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végeztek.
Egyéb tárgyakból felmentés nem adható



Amennyiben más képzőszervnél kívánja folytatni tanulmányait, úgy az igényét a „Képzési Igazolás” nevű
3 példányos nyomtatványon kell bejelenteni. Ebből egy példány a képzőszervünknél marad, két példányt
az új képzőszervhez a tanuló viszi magával. A képzési igazolást az iskola vezetője az igényléstől számított
3 munkanapon belül köteles kiállítani.



Amennyiben más képzőszervnél kívánja folytatni tanulmányait,úgy a teljesített képzés költségeit
tanegységenként számoljuk el.



A sikeres vizsgáról a közlekedési hatóság vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő három
munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére. Vezetői
engedélyének kiváltását a Kormányablaknál kezdeményezheti.
Nem magyar állampolgárok, tartózkodási engedéllyel rendelkezők részére külön tájékoztatást adunk.
 A tanuló jogai:
-

a felügyeleti szervek által előírt minimális képzési szolgáltatást igénybe venni
a befizetésről bizonylatot kapni
kérésre oktatót, képzőszervet változtatni
panasszal az iskolavezetőhöz, illetve a Közlekedési Felügyelethez fordulni

 A tanuló kötelezettségei:
- az előadásokon megjelenni
- az esetleges hiányzásokat pótolni
- a hiányzást gyakorlati foglalkozások esetén legalább 12 órával előtte jelezni
- a gyakorlati foglalkozásokon vezetésre képes állapotban megjelenni
- a szolgáltatások ellenértékét részletekben vagy egy összegben előre kifizetni
 A képző szerv jogai:
- a képzést szüneteltetheti díjhátralék esetén
- amennyiben a képzés a tanuló hibájából elnyúlik, az ez idő alatt bekövetkezett díjváltozásokat
a képző szerv a még igénybe nem vett szolgáltatás esetében érvényesítheti.
 A képző szerv kötelezettségei:
- felelőssége a teljes képzési szolgáltatásra kiterjed, beleértve a vizsgaügyintézéseket is
- biztosítani a képzéshez előírt feltételeket
- a szolgáltatást az érvényes rendeletek és szabályzatok által meghatározott módon végezni
- a jelentkezőt a vállalási feltételekről naprakészen tájékoztatni
- a befizetett díjakról bizonylatot adni
Az iskola felügyeleti szervei:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály
3527 Miskolc, József Attila u. 20. Tel: 46/500-023
Közlekedési és Alkalmassági és Vizsgaközpont
Nonprofit Kft
1119 Budapest, Than Károly u. 3-5

Vállalási feltételek
közúti közlekedési
szaktanfolyami képzésekre
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„A2” kategória
Képző szerv teljes neve: Hanna ’97 Kereskedelmi és Oktatási Betéti társaság
Képző szerv rövidített neve: Hanna 97 Bt
Cégjegyzékszám: 05 - 06 - 007851
Címe: 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2. 1. em. 101/b
Ügyvezető: Lengyelné Szépkúti Johanna 06 30 541 99 39
Iskolavezető: Lengyel Péter 06 30 586 64 41
Iskolavezetői ig. sz.: ISK_0016/18
e-mail: hanna97bt@gmail.com
Honlap cím: www.hanna97bt.eu
Engedélyező hatóság: Borsod-Abaúj-Megyei Közlekedési felügyelet (NFM)
Képzési engedély szám: BO/KV/NS/81/1/2006
Ügyfélszolgálat címe: 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2. 1. em. 101/b
Ügyfélfogadás időpontja: kedd és csütörtök 9:00-14:00
Telefon: 06 46 506 382
Tanfolyamra történő felvétel feltételei:
 Legalább 17 és 1/2 életév betöltése,
 8 általános iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány
 Kitöltött, a KAV által rendszeresített jelentkezési lap,
 Érvényes vezetői engedély esetén, a vezetői engedély fénymásolata,
 Egészségügyi alkalmassági igazolás (EÜ. 1 csoport), melyet a háziorvos állít ki,
 Külföldi állampolgárok esetén legalább 1/2 éves tartózkodási engedély igazolása
Személyazonosság igazolásának feltétele:
Személyi igazolvány, érvényes útlevél, lakcím kártya, vezetői engedély



Elméleti tanórák (45 perc):
Közlekedési ismeretek

16 óra

Vezetéselmélet

4 óra

Szerkezeti és üzemeletetési
ism.

4 óra

összesen:

24 óra

Gyakorlat tanórák (50 perc):
Járműkezelés

6 óra

Járműkezelési vizsga
Városi vezetés

8 óra

Országúti vezetés

2 óra

Vizsga
Összesen:
Kötelezően előírt menettávolság








16 óra
240 km

A fenti táblázat a minimális óraszámokat és a kötelezően előírt menettávolságot tartalmazza.
A sikeres elméleti vizsga 2 évig érvényes..
Gyakorlati vezetésre csak valamennyi elméleti tárgyból tett sikeres vizsgát követően kerülhet sor.
Járműkezelési vizsga csak a 18. életév betöltése napján, vagy utána tehető.
Forgalmi vezetésre csak sikeres járműkezelési vizsga után kerülhet sor.
A vizsgázó a gyakorlati képzésen és a vizsgán a személy és vagyon biztonságért felelős.

Vállalási feltételek
közúti közlekedési
szaktanfolyami képzésekre
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Oktatási helyszínek:
Elméleti oktatás helye: 3527 Miskolc Zsigmondy u. 2. vagy Távoktatás (elearning)
Gyakorlópálya, tanpálya címe: Miskolc, Pozsonyi utca 6. (KRESZ-park)
A forgalmi oktatás váltási helyei: Miskolc, a tanulóval egyeztetett helyen és időpontban.
Tanfolyam és vizsgadíjak:
A tandíj az ügyfélszolgálati irodákban számla ellenében készpénzben - első részlet, valamint a
vizsgadíjak kiegyenlítése a tanfolyam megkezdésekor - második részlet a gyakorlati oktatás megkezdésekor –
történik.
Tanfolyam díj:
kategória
elmélet
gyakorlat
összesen
Pótóra
„A2” kategória:.

65 000 Ft

84 000 Ft

169 300 Ft*

6.500 Ft

Vizsgadíj:
Közlekedési ismeretek
Járműkezelés (rutin):
Forgalom:
Összesen:
(KRESZ):
4 600 Ft
4 700 Ft
11 000 Ft
20 300 Ft
*tanfolyam díj nem tartalmazza az egészségügyi tanfolyam és vizsgadíjat.
Egészségügyi tanfolyam :
Képzési díj:
Vizsgadíj:
Összesen:
8200 Ft
8200 Ft
Az egészségügyi vizsgára
a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetnél 3531 Miskolc, Győri kapu 123. sz.
alatt kerül sor.
A vizsgára bocsátás feltételei:
 17 és 3/4 életév betöltése
 A felsorolt minimálisan kötelező óraszámokban hiányzás nélkül részt vesz a foglalkozásokon
 vizsgadíj befizetése
 Az elméleti oktatás első napjától számított 9 hónapon belül az elméleti vizsgát meg kell kezdeni és 1
éven belül sikeres vizsgát kell tenni. Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 12
hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam
megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.
 gyakorlati vizsgát csak a 18. életév betöltése után tehető, csak a kötelező óraszám (16) levezetése,
illetve az előírt menettávolság (240 km) teljesítése után.
 Amennyiben már lejelentett vizsgáról a vizsgázó betegség miatt maradt távol, az erről szóló orvosi
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztályon kell leadni. Ötszöri
sikertelen vizsga után Pályaalkalmassági Vizsgálaton kell részt venni. Helye: 1082 Budapest,
Vajdahunyad u. 45.
 A hiányzás pótlásának módja:
Az elméleti előadások pótlása ingyenesen bármely párhuzamosan futó azonos kategóriájú
tanfolyamban lehetséges. Gyakorlati óra kimaradás az oktatóval egyeztetett módon, pótóradíj
megfizetése után pótolható.
A vizsgaigazolás kiadásának feltételei:

8 általános iskola elvégzésének hitelt érdemlő módon történő igazolása.

A vezetői engedély átvételének feltétele a közúti elsősegélynyújtó tanfolyam elvégzése, melyet igény
szerint az iskola szervezetten bonyolít le. A tanulóknak azonban lehetősége van egyénileg
megszereznie az erről szóló igazolást. Azok a jelentkezők, akik 1984. január 1-jétől bármely jármű
kategóriából szereztek vezetői engedélyt, mentesülnek az elsősegélynyújtó tanfolyam és vizsga alól.

Vállalási feltételek
közúti közlekedési
szaktanfolyami képzésekre
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Felmentések: az orvostudományi egyetemeken szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi; az állatorvostudományi egyetemen szerzett állatorvosi; védőnői; diabetikus; mentőtiszt; gyógytornász;
egészségügyi szakoktatói; diplomás ápolói; oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők; közegészségügyi
felügyelői főiskolai szakon végzettek; egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végeztek.



Egyéb tárgyakból felmentés nem adható





Amennyiben más képzőszervnél kívánja folytatni tanulmányait, úgy az igényét a „Képzési Igazolás” nevű
3 példányos nyomtatványon kell bejelenteni. Ebből egy példány a képzőszervünknél marad, két példányt
az új képzőszervhez a tanuló viszi magával. A képzési igazolást az iskola vezetője az igényléstől számított
3 munkanapon belül köteles kiállítani.
Amennyiben más képzőszervnél kívánja folytatni tanulmányait,úgy a teljesített képzés költségeit
tanegységenként számoljuk el.

A sikeres vizsgáról a közlekedési hatóság vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő három
munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére. Vezetői
engedélyének kiváltását a Kormányablaknál kezdeményezheti.
Nem magyar állampolgárok, tartózkodási engedéllyel rendelkezők részére külön tájékoztatást adunk.
 A tanuló jogai:
-

a felügyeleti szervek által előírt minimális képzési szolgáltatást igénybe venni
a befizetésről bizonylatot kapni
kérésre oktatót, képzőszervet változtatni
panasszal az iskolavezetőhöz, illetve a Közlekedési Felügyelethez fordulni

 A tanuló kötelezettségei:
- az előadásokon megjelenni
- az esetleges hiányzásokat pótolni
- a hiányzást gyakorlati foglalkozások esetén legalább 12 órával előtte jelezni
- a gyakorlati foglalkozásokon vezetésre képes állapotban megjelenni
- a szolgáltatások ellenértékét részletekben vagy egy összegben előre kifizetni
 A képző szerv jogai:
-

a képzést szüneteltetheti díjhátralék esetén
amennyiben a képzés a tanuló hibájából elnyúlik, az ez idő alatt bekövetkezett díjváltozásokat
a képző szerv a még igénybe nem vett szolgáltatás esetében érvényesítheti.

 A képző szerv kötelezettségei:
- felelőssége a teljes képzési szolgáltatásra kiterjed, beleértve a vizsgaügyintézéseket is
- biztosítani a képzéshez előírt feltételeket
- a szolgáltatást az érvényes rendeletek és szabályzatok által meghatározott módon végezni
- a jelentkezőt a vállalási feltételekről naprakészen tájékoztatni
- a befizetett díjakról bizonylatot adni
Az iskola felügyeleti szervei:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály
3527 Miskolc, József Attila u. 20. Tel: 46/500-023
Közlekedési és Alkalmassági és Vizsgaközpont
Nonprofit Kft
1119 Budapest, Than Károly u. 3-5
Választható gépjárművek:


Suzuki GS500

Vállalási feltételek
közúti közlekedési
szaktanfolyami képzésekre
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„A” kategória
Képző szerv teljes neve: Hanna ’97 Kereskedelmi és Oktatási Betéti társaság
Képző szerv rövidített neve: Hanna 97 Bt
Cégjegyzékszám: 05 - 06 - 007851
Címe: 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2. 1. em. 101/b
Ügyvezető: Lengyelné Szépkúti Johanna 06 30 541 99 39
Iskolavezető: Lengyel Péter 06 30 586 64 41
Iskolavezetői ig. sz.: ISK_0016/18
e-mail: hanna97bt@gmail.com
Honlap cím: www.hanna97bt.eu
Engedélyező hatóság: Borsod-Abaúj-Megyei Közlekedési felügyelet (ITM)
Képzési engedély szám: BO/KV/NS/81/1/2006
Ügyfélszolgálat címe: 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2. 1. em. 101/b
Ügyfélfogadás időpontja: kedd és csütörtök 9:00-14:00
Telefon: 06 46 506 382
Tanfolyamra történő felvétel feltételei:
 Legalább 23 és 1/2 életév betöltése,
 8 általános iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány
 Kitöltött, a KAV által rendszeresített jelentkezési lap,
 Érvényes vezetői engedély esetén, a vezetői engedély fénymásolata,
 Egészségügyi alkalmassági igazolás (EÜ. 1 csoport), melyet a háziorvos állít ki,
 Külföldi állampolgárok esetén legalább 1/2 éves tartózkodási engedély igazolása
Személyazonosság igazolásának feltétele:

Személyi igazolvány, érvényes útlevél, lakcím kártya, vezetői engedély
Elméleti tanórák (45 perc):
Közlekedési ismeretek

18 óra

Vezetéselmélet

2 óra

Szerkezeti és üzemeletetési
ism.
összesen:

2 óra
22 óra

Gyakorlat tanórák (50 perc):
Járműkezelés
Járműkezelési vizsga

10 óra
20 perc

Városi vezetés

11óra

Országúti vezetés

5 óra

Vizsga

1 óra

Összesen:
Kötelezően előírt menettávolság








27 óra
390 km

A fenti táblázat a minimális óraszámokat és a kötelezően előírt menettávolságot tartalmazza.
A sikeres elméleti vizsga 2 évig érvényes..
Gyakorlati vezetésre csak valamennyi elméleti tárgyból tett sikeres vizsgát követően kerülhet sor.
Járműkezelési vizsga csak a 24. életév betöltése napján, vagy utána tehető.
Forgalmi vezetésre csak sikeres járműkezelési vizsga után kerülhet sor.
A vizsgázó a gyakorlati képzésen és a vizsgán, személy és vagyon biztonságért felelős.

Vállalási feltételek
közúti közlekedési
szaktanfolyami képzésekre
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Oktatási helyszínek:
Elméleti oktatás helye: 3527 Miskolc Zsigmondy u. 2. vagy Távoktatás (elearning)
Gyakorlópálya, tanpálya címe: Miskolc, Pozsonyi utca 6. (KRESZ-park)
A forgalmi oktatás váltási helyei: Miskolc, a tanulóval egyeztetett helyen és időpontban.
Tanfolyam és vizsgadíjak:
A tandíj befizetése az ügyfélszolgálati irodában számla ellenében készpénzben - első részlet, valamint
a vizsgadíjak kiegyenlítése a tanfolyam megkezdésekor - második részlet a gyakorlati oktatás megkezdésekor
– történik.
Tanfolyam díj:
kategória
„A” kategória:.

elmélet
65 000 Ft

gyakorlat

összesen

Pótóra

139 000 Ft

224 300 Ft*

6 500 Ft

Vizsgadíj:
Közlekedési ismeretek
Járműkezelés (rutin):
Forgalom:
(KRESZ):
4 600 Ft
4 700 Ft
11 000 Ft
*tanfolyam díj nem tartalmazza az egészségügyi tanfolyam és vizsgadíjat.
Egészségügyi tanfolyam :
Képzési díj:
Vizsgadíj:
Összesen:
8200 Ft
8200 Ft

Összesen:
21 300 Ft

Az egészségügyi vizsgára
a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetnél 3531 Miskolc, Győri kapu 123. sz.
alatt kerül sor.
A vizsgára bocsátás feltételei:
 23 és 3/4 életév betöltése
 A felsorolt minimálisan kötelező óraszámokban hiányzás nélkül részt vesz a foglalkozásokon
 vizsgadíj befizetése
 Az elméleti oktatás első napjától számított 9 hónapon belül az elméleti vizsgát meg kell kezdeni és 1
éven belül sikeres vizsgát kell tenni. Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 12
hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam
megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.
 gyakorlati vizsga csak a 24. életév betöltése után tehető, csak a kötelező óraszám (26) levezetése,
illetve az előírt menettávolság (390 km) teljesítése után.
 Amennyiben már lejelentett vizsgáról a vizsgázó betegség miatt maradt távol, az erről szóló orvosi
igazolást Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztályon kell leadni.
Ötszöri sikertelen vizsga után Pályaalkalmassági Vizsgálaton kell részt venni. Helye: 1082 Budapest,
Vajdahunyad u. 45.
 A hiányzás pótlásának módja:
Az elméleti előadások pótlása ingyenesen bármely párhuzamosan futó azonos kategóriájú
tanfolyamban lehetséges. Gyakorlati óra kimaradás az oktatóval egyeztetett módon, pótóradíj
megfizetése után pótolható.
A vizsgaigazolás kiadásának feltételei:

8 általános iskola elvégzésének hitelt érdemlő módon történő igazolása.

A vezetői engedély átvételének feltétele a közúti elsősegélynyújtó tanfolyam elvégzése, melyet igény
szerint az iskola szervezetten bonyolít le. A tanulóknak azonban lehetősége van egyénileg
megszereznie az erről szóló igazolást. Azok a jelentkezők, akik 1984. január 1-jétől bármely jármű
kategóriából szereztek vezetői engedélyt, mentesülnek az elsősegélynyújtó tanfolyam és vizsga alól.

Vállalási feltételek
közúti közlekedési
szaktanfolyami képzésekre
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Felmentések: az orvostudományi egyetemeken szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi; az állatorvostudományi egyetemen szerzett állatorvosi; védőnői; diabetikus; mentőtiszt; gyógytornász;
egészségügyi szakoktatói; diplomás ápolói; oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők; közegészségügyi
felügyelői főiskolai szakon végzettek; egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végeztek.
Egyéb tárgyakból felmentés nem adható



Amennyiben más képzőszervnél kívánja folytatni tanulmányait, úgy az igényét a „Képzési Igazolás” nevű
3 példányos nyomtatványon kell bejelenteni. Ebből egy példány a képzőszervünknél marad, két példányt
az új képzőszervhez a tanuló viszi magával. A képzési igazolást az iskola vezetője az igényléstől számított
3 munkanapon belül köteles kiállítani.



Amennyiben más képzőszervnél kívánja folytatni tanulmányait,úgy a teljesített képzés költségeit
tanegységenként számoljuk el.



A sikeres vizsgáról a közlekedési hatóság vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő három
munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére. Vezetői
engedélyének kiváltását a Kormányablaknál kezdeményezheti.
Nem magyar állampolgárok, tartózkodási engedéllyel rendelkezők részére külön tájékoztatást adunk.
 A tanuló jogai:
-

a felügyeleti szervek által előírt minimális képzési szolgáltatást igénybe venni
a befizetésről bizonylatot kapni
kérésre oktatót, képzőszervet változtatni
panasszal az iskolavezetőhöz, illetve a Közlekedési Felügyelethez fordulni

 A tanuló kötelezettségei:
- az előadásokon megjelenni
- az esetleges hiányzásokat pótolni
- a hiányzást gyakorlati foglalkozások esetén legalább 12 órával előtte jelezni
- a gyakorlati foglalkozásokon vezetésre képes állapotban megjelenni
- a szolgáltatások ellenértékét részletekben vagy egy összegben előre kifizetni
 A képző szerv jogai:
-

a képzést szüneteltetheti díjhátralék esetén
amennyiben a képzés a tanuló hibájából elnyúlik, az ez idő alatt bekövetkezett díjváltozásokat
a képző szerv a még igénybe nem vett szolgáltatás esetében érvényesítheti.

 A képző szerv kötelezettségei:
- felelőssége a teljes képzési szolgáltatásra kiterjed, beleértve a vizsgaügyintézéseket is
- biztosítani a képzéshez előírt feltételeket
- a szolgáltatást az érvényes rendeletek és szabályzatok által meghatározott módon végezni
- a jelentkezőt a vállalási feltételekről naprakészen tájékoztatni
- a befizetett díjakról bizonylatot adni
Az iskola felügyeleti szervei:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály
3527 Miskolc, József Attila u. 20. Tel: 46/500-023
Közlekedési és Alkalmassági és Vizsgaközpont
Nonprofit Kft
1119 Budapest, Than Károly u. 3-5
Választható gépjárművek:


Suzuki Bandit 600

Vállalási feltételek
közúti közlekedési
szaktanfolyami képzésekre
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„B” kategória
Képző szerv teljes neve: Hanna ’97 Kereskedelmi és Oktatási Betéti társaság
Képző szerv rövidített neve: Hanna 97 Bt
Cégjegyzékszám: 05 - 06 - 007851
Címe: 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2. 1. em. 101/b
Ügyvezető: Lengyelné Szépkúti Johanna 06 30 541 99 39
Iskolavezető: Lengyel Péter 06 30 586 64 41
Iskolavezetői ig. sz.: ISK_0016/18
e-mail: hanna97bt@gmail.com
Honlap cím: www.hanna97bt.eu
Engedélyező hatóság: Borsod-Abaúj-Megyei Közlekedési felügyelet (ITM)
Képzési engedély szám: BO/KV/NS/81/1/2006
Ügyfélszolgálat címe: 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2. 1. em. 101/b
Ügyfélfogadás időpontja: hétfő, kedd és csütörtök 9:00-14:00
Telefon: 06 46 506 382
Tanfolyamra történő felvétel feltételei:
 Legalább 16 és 1/2 életév betöltése,
 8 általános iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány
 Kitöltött, a KAV által rendszeresített jelentkezési lap,
 Érvényes vezetői engedély esetén, a vezetői engedély fénymásolata,
 Egészségügyi alkalmassági igazolás (EÜ. 1 csoport), melyet a háziorvos állít ki,
 Külföldi állampolgárok esetén legalább 1/2 éves tartózkodási engedély igazolása
 18. életévet be nem töltött tanuló szerződéskötéshez a törvényes képviselő hozzájárulása szükséges.
 PÁV: Személyazonosság igazolásának feltétele:

Személyi igazolvány, érvényes útlevél, lakcím kártya, vezetői engedély
Elméleti tanórák (45 perc):

Közlekedési ismeretek

20 óra

Vezetéselmélet

4 óra

Szerkezeti és üzemeletetési
ism.
összesen:

4 óra
28 óra

Gyakorlat tanórák (50 perc):
Alapoktatás
Városi vezetés

9 óra
14 óra

Országúti vezetés

4 óra

Éjszakai vezetés

2 óra

Forgalmi vizsga

1 óra

Összesen:
Kötelezően előírt menettávolság






30 óra
580 km

A fenti táblázat a minimális óraszámokat és a kötelezően előírt menettávolságot tartalmazza.
A sikeres elméleti vizsga 2 évig érvényes..
Gyakorlati vezetésre csak valamennyi elméleti tárgyból tett sikeres vizsgát követően kerülhet sor.
A vizsgázó a gyakorlati képzésen és a vizsgán, személy és vagyon biztonságért felelős.

Vállalási feltételek
közúti közlekedési
szaktanfolyami képzésekre
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Oktatási helyszínek:
Elméleti oktatás helye: 3527 Miskolc Zsigmondy u. 2.
Gyakorlópálya, tanpálya címe: Miskolc, Pozsonyi utca 6. (KRESZ-park)
A forgalmi oktatás váltási helyei: Miskolc, a tanulóval egyeztetett helyen és időpontban.
Tanfolyam és vizsgadíjak:
A tandíj befizetése az ügyfélszolgálati irodában számla ellenében készpénzben - első részlet, valamint
a vizsgadíjak kiegyenlítése a tanfolyam megkezdésekor - második részlet a gyakorlati oktatás megkezdésekor
történik.
Tanfolyam díj:
kategória

összesen

Pótóra

„B” kategória:.

65 000 Ft

elmélet

195 000 Ft

260 000 Ft*

6.500 Ft

„B” EXTRA
kategória:.

65 000 Ft

240 000 Ft

305 000 FT

6 500 Ft

gyakorlat

Átvett tanuló óradíja: 8000 Ft
Vizsgadíj:
Közlekedési ismeretek
Forgalom:
Összesen:
(KRESZ):
4 600 Ft
11 000 Ft
15 600 Ft
*tanfolyam díj nem tartalmazza az egészségügyi tanfolyam és vizsgadíjat.
Egészségügyi tanfolyam :
Képzési díj:
Vizsgadíj:
Összesen:
8200 Ft
8200 Ft
Az egészségügyi vizsgára
a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetnél 3531 Miskolc, Győri kapu 123. sz.
alatt kerül sor.
A vizsgára bocsátás feltételei:
 16 és 3/4 életév betöltése
 A felsorolt minimálisan kötelező óraszámokban hiányzás nélkül részt vesz a foglalkozásokon
 vizsgadíj befizetése
 Az elméleti oktatás első napjától számított 9 hónapon belül az elméleti vizsgát meg kell kezdeni és 1
éven belül sikeres vizsgát kell tenni. Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 12
hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam
megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.
 gyakorlati vizsga csak a 17. életév betöltése után tehető, csak a kötelező óraszám (29) levezetése,
illetve az előírt menettávolság (580 km) teljesítése után.
 Amennyiben már lejelentett vizsgáról a vizsgázó betegség miatt maradt távol, az erről szóló orvosi
igazolást Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztályon kell leadni.
Ötszöri sikertelen vizsga után Pályaalkalmassági Vizsgálaton kell részt venni. Helye: 1082 Budapest,
Vajdahunyad u. 45.
 A hiányzás pótlásának módja:
Az elméleti előadások pótlása ingyenesen bármely párhuzamosan futó azonos kategóriájú
tanfolyamban lehetséges. Gyakorlati óra kimaradás az oktatóval egyeztetett módon, pótóradíj
megfizetése után pótolható.



A vizsgaigazolás kiadásának feltételei:
a 8 általános iskola elvégzésének hitelt érdemlő módon történő igazolása.

Vállalási feltételek
közúti közlekedési
szaktanfolyami képzésekre
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A vezetői engedély átvételének feltétele a közúti elsősegélynyújtó tanfolyam elvégzése, melyet igény
szerint az iskola szervezetten bonyolít le. A tanulóknak azonban lehetősége van egyénileg
megszereznie az erről szóló igazolást. Azok a jelentkezők, akik 1984. január 1-jétől bármely jármű
kategóriából szereztek vezetői engedélyt, mentesülnek az elsősegélynyújtó tanfolyam és vizsga alól.
Felmentések: az orvostudományi egyetemeken szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi; az állatorvostudományi egyetemen szerzett állatorvosi; védőnői; diabetikus; mentőtiszt; gyógytornász;
egészségügyi szakoktatói; diplomás ápolói; oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők; közegészségügyi
felügyelői főiskolai szakon végzettek; egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végeztek.
Egyéb tárgyakból felmentés nem adható



Amennyiben más képzőszervnél kívánja folytatni tanulmányait, úgy az igényét a „Képzési Igazolás” nevű
3 példányos nyomtatványon kell bejelenteni. Ebből egy példány a képzőszervünknél marad, két példányt
az új képzőszervhez a tanuló viszi magával. A képzési igazolást az iskola vezetője az igényléstől számított
3 munkanapon belül köteles kiállítani.



Amennyiben más képzőszervnél kívánja folytatni tanulmányait,úgy a teljesített képzés költségeit
tanegységenként számoljuk el.


A sikeres vizsgáról a közlekedési hatóság vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő három
munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére. Vezetői
engedélyének kiváltását a Kormányablaknál kezdeményezheti.
Nem magyar állampolgárok, tartózkodási engedéllyel rendelkezők részére külön tájékoztatást adunk.
 A tanuló jogai:
-

a felügyeleti szervek által előírt minimális képzési szolgáltatást igénybe venni
a befizetésről bizonylatot kapni
kérésre oktatót, képzőszervet változtatni
panasszal az iskolavezetőhöz, illetve a Közlekedési Felügyelethez fordulni

 A tanuló kötelezettségei:
- az előadásokon megjelenni
- az esetleges hiányzásokat pótolni
- a hiányzást gyakorlati foglalkozások esetén legalább 12 órával előtte jelezni
- a gyakorlati foglalkozásokon vezetésre képes állapotban megjelenni
- a szolgáltatások ellenértékét részletekben vagy egy összegben előre kifizetni
 A képző szerv jogai:
- a képzést szüneteltetheti díjhátralék esetén
- amennyiben a képzés a tanuló hibájából elnyúlik, az ez idő alatt bekövetkezett díjváltozásokat
a képző szerv a még igénybe nem vett szolgáltatás esetében érvényesítheti.
 A képző szerv kötelezettségei:
- felelőssége a teljes képzési szolgáltatásra kiterjed, beleértve a vizsgaügyintézéseket is
- biztosítani a képzéshez előírt feltételeket
- a szolgáltatást az érvényes rendeletek és szabályzatok által meghatározott módon végezni
- a jelentkezőt a vállalási feltételekről naprakészen tájékoztatni
- a befizetett díjakról bizonylatot adni
Az iskola felügyeleti szervei:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály
3527 Miskolc, József Attila u. 20. Tel: 46/500-023
Közlekedési és Alkalmassági és Vizsgaközpont
Nonprofit Kft
1119 Budapest, Than Károly u. 3-5

Vállalási feltételek
közúti közlekedési
szaktanfolyami képzésekre
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„C” kategória
Képző szerv teljes neve: Hanna ’97 Kereskedelmi és Oktatási Betéti társaság
Képző szerv rövidített neve: Hanna 97 Bt
Cégjegyzékszám: 05 - 06 - 007851
Címe: 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2. 1. em. 101/b
Ügyvezető: Lengyelné Szépkúti Johanna 06 30 541 99 39
Iskolavezető: Lengyel Péter 06 30 586 64 41
Iskolavezetői ig. sz.: ISK_0016/18
e-mail: hanna97bt@gmail.com
Honlap cím: www.hanna97bt.eu
Engedélyező hatóság: Borsod-Abaúj-Megyei Közlekedési felügyelet (ITM)
Képzési engedély szám: BO/KV/NS/81/1/2006
Ügyfélszolgálat címe: 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2. 1. em. 101/b
Ügyfélfogadás időpontja: hétfő, kedd és csütörtök 9:00-14:00
Telefon: 06 46 506 382
Tanfolyamra történő felvétel feltételei:
 Legalább 18 életév betöltése,
 8 általános iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány
 Kitöltött, a KAV által rendszeresített jelentkezési lap,
 Érvényes B kategóriás vezetői engedély
 Egészségügyi alkalmassági igazolás (EÜ. 2 csoport), melyet a háziorvos állít ki,



Személyazonosság igazolásának feltétele:
Személyi igazolvány, érvényes útlevél, lakcím kártya, vezetői engedély
Elméleti tanórák (45 perc):

Közlekedési ismeretek

25óra

Vezetéselmélet

10 óra

Szerkezeti és üzemeletetési ism.

20 óra

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés

15 óra

összesen:

80 óra

Gyakorlat tanórák (50 perc):
Alapoktatás
Városi vezetés
Országúti vezetés
Éjszakai vezetés
Hegyvidéki vezetés
Forgalmi vizsga
Összesen:
Kötelezően előírt menettávolság



6 óra
16 óra
4 óra
2 óra
2 óra
1 óra
30 óra
348 km

A fenti táblázat a minimális óraszámokat és a kötelezően előírt menettávolságot tartalmazza.
A sikeres elméleti vizsga 2 évig érvényes..

Vállalási feltételek
közúti közlekedési
szaktanfolyami képzésekre
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 Gyakorlati vezetésre csak valamennyi elméleti tárgyból tett sikeres vizsgát követően kerülhet sor.
 A vizsgázó a gyakorlati képzésen és a vizsgán, személy és vagyon biztonságért felelős.
Oktatási helyszínek:
Elméleti oktatás helye: 3527 Miskolc Zsigmondy u. 2.
Gyakorlópálya, tanpálya címe: Miskolc, Pozsonyi utca 6. (KRESZ-park)
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés: Szirmabesenyő, Petőfi u. 34
A forgalmi oktatás váltási helyei: Miskolc, a tanulóval egyeztetett helyen és időpontban.
Tanfolyam és vizsgadíjak:
A tandíj befizetése az ügyfélszolgálati irodában számla ellenében készpénzben - első részlet, valamint
a vizsgadíjak kiegyenlítése a tanfolyam megkezdésekor - második részlet a gyakorlati oktatás megkezdésekor
– történik.
Tanfolyam díj:
kategória
elmélet
gyakorlat
összesen
Pótóra
„C” kategória:.
Vizsgadíj:
Közlekedési
ismeretek
(KRESZ):
4 600 Ft

65 000 Ft

Szerkezeti és
üzemeletetési
ism.
4 600 Ft

240 000 Ft

Munkavédelem

Biztonsági
üzemeltetés

4 600 Ft

4 400 Ft

305 000 Ft

Rutin vizsga

3500
Ft

9 000 Ft

Forgalom:

12 000 Ft

Összesen:

32 700 Ft

A vizsgára bocsátás feltételei:
 20 és 3/4 életév betöltése
 A felsorolt minimálisan kötelező óraszámokban hiányzás nélkül részt vesz a foglalkozásokon
 vizsgadíj befizetése
 Az elméleti oktatás első napjától számított 9 hónapon belül az elméleti vizsgát meg kell kezdeni és 1
éven belül sikeres vizsgát kell tenni. Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 12
hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam
megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.
 gyakorlati vizsga csak a 21. életév betöltése után tehető, csak a kötelező óraszám (29) levezetése,
illetve az előírt menettávolság (348 km) teljesítése után.
 Amennyiben már lejelentett vizsgáról a vizsgázó betegség miatt maradt távol, az erről szóló orvosi
igazolást Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztályon kell leadni.
Ötszöri sikertelen vizsga után Pályaalkalmassági Vizsgálaton kell részt venni. Helye: 1082 Budapest,
Vajdahunyad u. 45.
 A hiányzás pótlásának módja:
Az elméleti előadások pótlása ingyenesen bármely párhuzamosan futó azonos kategóriájú
tanfolyamban lehetséges. Gyakorlati óra kimaradás az oktatóval egyeztetett módon, pótóradíj
megfizetése után pótolható.




A vizsgaigazolás kiadásának feltételei:
a 8 általános iskola elvégzésének hitelt érdemlő módon történő igazolása.
A vezetői engedély átvételének feltétele a közúti elsősegélynyújtó tanfolyam elvégzése, melyet igény
szerint az iskola szervezetten bonyolít le. A tanulóknak azonban lehetősége van egyénileg
megszereznie az erről szóló igazolást. Azok a jelentkezők, akik 1984. január 1-jétől bármely jármű
kategóriából szereztek vezetői engedélyt, mentesülnek az elsősegélynyújtó tanfolyam és vizsga alól.

Vállalási feltételek
közúti közlekedési
szaktanfolyami képzésekre
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Felmentések: az orvostudományi egyetemeken szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi; az állatorvostudományi egyetemen szerzett állatorvosi; védőnői; diabetikus; mentőtiszt; gyógytornász;
egészségügyi szakoktatói; diplomás ápolói; oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők; közegészségügyi
felügyelői főiskolai szakon végzettek; egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végeztek.
Egyéb tárgyakból felmentés nem adható



Amennyiben más képzőszervnél kívánja folytatni tanulmányait, úgy az igényét a „Képzési Igazolás” nevű
3 példányos nyomtatványon kell bejelenteni. Ebből egy példány a képzőszervünknél marad, két példányt
az új képzőszervhez a tanuló viszi magával. A képzési igazolást az iskola vezetője az igényléstől számított
3 munkanapon belül köteles kiállítani.



Amennyiben más képzőszervnél kívánja folytatni tanulmányait,úgy a teljesített képzés költségeit
tanegységenként számoljuk el.



A sikeres vizsgáról a közlekedési hatóság vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő három
munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére. Vezetői
engedélyének kiváltását a Kormányablaknál kezdeményezheti.
Nem magyar állampolgárok, tartózkodási engedéllyel rendelkezők részére külön tájékoztatást adunk.
 A tanuló jogai:
-

a felügyeleti szervek által előírt minimális képzési szolgáltatást igénybe venni
a befizetésről bizonylatot kapni
kérésre oktatót, képzőszervet változtatni
panasszal az iskolavezetőhöz, illetve a Közlekedési Felügyelethez fordulni

 A tanuló kötelezettségei:
- az előadásokon megjelenni
- az esetleges hiányzásokat pótolni
- a hiányzást gyakorlati foglalkozások esetén legalább 12 órával előtte jelezni
- a gyakorlati foglalkozásokon vezetésre képes állapotban megjelenni
- a szolgáltatások ellenértékét részletekben vagy egy összegben előre kifizetni
 A képző szerv jogai:
a képzést szüneteltetheti díjhátralék esetén
amennyiben a képzés a tanuló hibájából elnyúlik, az ez idő alatt bekövetkezett díjváltozásokat
a képző szerv a még igénybe nem vett szolgáltatás esetében érvényesítheti.
 A képző szerv kötelezettségei:
-

- felelőssége a teljes képzési szolgáltatásra kiterjed, beleértve a vizsgaügyintézéseket is
- biztosítani a képzéshez előírt feltételeket
- a szolgáltatást az érvényes rendeletek és szabályzatok által meghatározott módon végezni
- a jelentkezőt a vállalási feltételekről naprakészen tájékoztatni
- a befizetett díjakról bizonylatot adni
Az iskola felügyeleti szervei:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály
3527 Miskolc, József Attila u. 20. Tel: 46/500-023
Közlekedési és Alkalmassági és Vizsgaközpont
Nonprofit Kft
1119 Budapest, Than Károly u. 3-5
Választható gépjárművek: MAN

Vállalási feltételek
közúti közlekedési
szaktanfolyami képzésekre
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„C+E” kategória
Képző szerv teljes neve: Hanna ’97 Kereskedelmi és Oktatási Betéti társaság
Képző szerv rövidített neve: Hanna 97 Bt
Cégjegyzékszám: 05 - 06 - 007851
Címe: 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2. 1. em. 101/b
Ügyvezető: Lengyelné Szépkúti Johanna 06 30 541 99 39
Iskolavezető: Lengyel Péter 06 30 586 64 41
Iskolavezetői ig. sz.: ISK_0016/18
e-mail: hanna97bt@gmail.com
Honlap cím: www.hanna97bt.eu
Engedélyező hatóság: Borsod-Abaúj-Megyei Közlekedési felügyelet (ITM)
Képzési engedély szám: BO/KV/NS/81/1/2006
Ügyfélszolgálat címe: 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2. 1. em. 101/b
Ügyfélfogadás időpontja: hétfő, kedd és csütörtök 9:00-14:00
Telefon: 06 46 506 382
Tanfolyamra történő felvétel feltételei:
 Legalább 20 és 1/2 életév betöltése,
 8 általános iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány
 Legalább 2 éves vezetői engedély( nem kezdő)
 Érvényes B és C kategóriás vezetői engedély
 Kitöltött, aKAV által rendszeresített jelentkezési lap,
 Egészségügyi alkalmassági igazolás (EÜ. 2 csoport), melyet a háziorvos állít ki,
Személyazonosság igazolásának feltétele:

Személyi igazolvány, érvényes útlevél, lakcím kártya, vezetői engedély
Elméleti tanórák (45 perc):
Közlekedési ismeretek

4 óra

Vezetéselmélet

4 óra

Szerkezeti és üzemeletetési ism.

4 óra

Biztonsági üzemeltetés

8 óra

összesen:

20 óra

Gyakorlat tanórák (50 perc):
Alapoktatás
Városi vezetés
Országúti vezetés
Hegyvidéki vezetés
Forgalmi vizsga
Összesen:
Kötelezően előírt menettávolság





6 óra
5 óra
2 óra
2 óra
1 óra
15 óra
168 km

A fenti táblázat a minimális óraszámokat és a kötelezően előírt menettávolságot tartalmazza.
A sikeres elméleti vizsga 2 évig érvényes..
Gyakorlati vezetésre csak valamennyi elméleti tárgyból tett sikeres vizsgát követően kerülhet sor.
A vizsgázó a gyakorlati képzésen és a vizsgán, személy és vagyon biztonságért felelős.

Vállalási feltételek
közúti közlekedési
szaktanfolyami képzésekre
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Oktatási helyszínek:
Elméleti oktatás helye: 3527 Miskolc Zsigmondy u. 2.
Gyakorlópálya, tanpálya címe: Miskolc, Pozsonyi utca 6. (KRESZ-park)
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés: Szirmabesenyő, Petőfi u. 34
A forgalmi oktatás váltási helyei: Miskolc, a tanulóval egyeztetett helyen és időpontban.
Tanfolyam és vizsgadíjak:
A tandíj befizetése az ügyfélszolgálati irodában számla ellenében készpénzben - első részlet, valamint
a vizsgadíjak kiegyenlítése a tanfolyam megkezdésekor - második részlet a gyakorlati oktatás megkezdésekor
– történik.
Tanfolyam díj:
kategória

elmélet

„C+E” kategória:.
Vizsgadíj:
Közlekedési
ismeretek
(KRESZ):
4 600 Ft

65 000 Ft

Szerkezeti és
üzemeletetési
ism.
4 600 Ft

gyakorlat

összesen

Pótóra

160 000 Ft

225 000 Ft

9000 Ft

Biztonsági
üzemeltetés

Rutin vizsga

4 400 Ft

3 500 Ft

Forgalom:

13 000 Ft

Összesen:

28 100 Ft

A vizsgára bocsátás feltételei:
 20 és 3/4 életév betöltése
 A felsorolt minimálisan kötelező óraszámokban hiányzás nélkül részt vesz a foglalkozásokon
 vizsgadíj befizetése
 Az elméleti oktatás első napjától számított 9 hónapon belül az elméleti vizsgát meg kell kezdeni és 1
éven belül sikeres vizsgát kell tenni. Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 12
hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam
megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.
 gyakorlati vizsga csak a 21. életév betöltése után tehető, csak a kötelező óraszám (14) levezetése,
illetve az előírt menettávolság (168 km) teljesítése után.

 Amennyiben már lejelentett vizsgáról a vizsgázó betegség miatt maradt távol, az erről szóló orvosi
igazolást Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztályon kell leadni.
Ötszöri sikertelen vizsga után Pályaalkalmassági Vizsgálaton kell részt venni. Helye: 1082 Budapest,
Vajdahunyad u. 45.
 A hiányzás pótlásának módja:
Az elméleti előadások pótlása ingyenesen bármely párhuzamosan futó azonos kategóriájú
tanfolyamban lehetséges. Gyakorlati óra kimaradás az oktatóval egyeztetett módon, pótóradíj
megfizetése után pótolható.




A vizsgaigazolás kiadásának feltételei:
a 8 általános iskola elvégzésének hitelt érdemlő módon történő igazolása.
A vezetői engedély átvételének feltétele a közúti elsősegélynyújtó tanfolyam elvégzése, melyet igény
szerint az iskola szervezetten bonyolít le. A tanulóknak azonban lehetősége van egyénileg
megszereznie az erről szóló igazolást. Azok a jelentkezők, akik 1984. január 1-jétől bármely jármű
kategóriából szereztek vezetői engedélyt, mentesülnek az elsősegélynyújtó tanfolyam és vizsga alól.

Vállalási feltételek
közúti közlekedési
szaktanfolyami képzésekre
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Felmentések: az orvostudományi egyetemeken szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi; az állatorvostudományi egyetemen szerzett állatorvosi; védőnői; diabetikus; mentőtiszt; gyógytornász;
egészségügyi szakoktatói; diplomás ápolói; oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők; közegészségügyi
felügyelői főiskolai szakon végzettek; egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végeztek.
Egyéb tárgyakból felmentés nem adható



Amennyiben más képzőszervnél kívánja folytatni tanulmányait, úgy az igényét a „Képzési Igazolás” nevű
3 példányos nyomtatványon kell bejelenteni. Ebből egy példány a képzőszervünknél marad, két példányt
az új képzőszervhez a tanuló viszi magával. A képzési igazolást az iskola vezetője az igényléstől számított
3 munkanapon belül köteles kiállítani.



Amennyiben más képzőszervnél kívánja folytatni tanulmányait,úgy a teljesített képzés költségeit
tanegységenként számoljuk el.



A sikeres vizsgáról a közlekedési hatóság vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő három
munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére. Vezetői
engedélyének kiváltását a Kormányablaknál kezdeményezheti.
Nem magyar állampolgárok, tartózkodási engedéllyel rendelkezők részére külön tájékoztatást adunk.
 A tanuló jogai:
-

a felügyeleti szervek által előírt minimális képzési szolgáltatást igénybe venni
a befizetésről bizonylatot kapni
kérésre oktatót, képzőszervet változtatni
panasszal az iskolavezetőhöz, illetve a Közlekedési Felügyelethez fordulni

 A tanuló kötelezettségei:
- az előadásokon megjelenni
- az esetleges hiányzásokat pótolni
- a hiányzást gyakorlati foglalkozások esetén legalább 12 órával előtte jelezni
- a gyakorlati foglalkozásokon vezetésre képes állapotban megjelenni
- a szolgáltatások ellenértékét részletekben vagy egy összegben előre kifizetni
 A képző szerv jogai:
- a képzést szüneteltetheti díjhátralék esetén
- amennyiben a képzés a tanuló hibájából elnyúlik, az ez idő alatt bekövetkezett díjváltozásokat
a képző szerv a még igénybe nem vett szolgáltatás esetében érvényesítheti.
 A képző szerv kötelezettségei:
- felelőssége a teljes képzési szolgáltatásra kiterjed, beleértve a vizsgaügyintézéseket is
- biztosítani a képzéshez előírt feltételeket
- a szolgáltatást az érvényes rendeletek és szabályzatok által meghatározott módon végezni
- a jelentkezőt a vállalási feltételekről naprakészen tájékoztatni
- a befizetett díjakról bizonylatot adni
Az iskola felügyeleti szervei:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály
3527 Miskolc, József Attila u. 20. Tel: 46/500-023
Közlekedési és Alkalmassági és Vizsgaközpont
Nonprofit Kft
1119 Budapest, Than Károly u. 3-5
Választható gépjárművek: MAN

Vállalási feltételek
közúti közlekedési
szaktanfolyami képzésekre
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„D” kategória
Képző szerv teljes neve: Hanna ’97 Kereskedelmi és Oktatási Betéti társaság
Képző szerv rövidített neve: Hanna 97 Bt
Cégjegyzékszám: 05 - 06 - 007851
Címe: 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2. 1. em. 101/b
Ügyvezető: Lengyelné Szépkúti Johanna 06 30 541 99 39
Iskolavezető: Lengyel Péter 06 30 586 64 41
Iskolavezetői ig. sz.: ISK_0016/18
e-mail: hanna97bt@gmail.com
Honlap cím: www.hanna97bt.eu
Engedélyező hatóság: Borsod-Abaúj-Megyei Közlekedési felügyelet (NFM)
Képzési engedély szám: BO/KV/NS/81/1/2006
Ügyfélszolgálat címe: 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2. 1. em. 101/b
Ügyfélfogadás időpontja: hétfő, kedd és csütörtök 9:00-14:00
Telefon: 06 46 506 382
Tanfolyamra történő felvétel feltételei:
 Legalább 23 és 1/2 életév betöltése,
 8 általános iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány
 Legalább 2 éves vezetői engedély( nem kezdő)
 Érvényes B és C kategóriás vezetői engedély
 Kitöltött, a KAV által rendszeresített jelentkezési lap,
Személyazonosság igazolásának feltétele:

Személyi igazolvány, érvényes útlevél, lakcím kártya, vezetői engedély
Elméleti tanórák (45 perc):
Közlekedési ismeretek

12 óra

Vezetéselmélet

4 óra

Szerkezeti és üzemeletetési ism.

4 óra

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés

8 óra

összesen:

28 óra

Gyakorlat tanórák (50 perc):
Alapoktatás
Városi vezetés

6 óra
17 óra

Országúti vezetés

4 óra

Hegyvidéki vezetés

2 óra

Forgalmi vizsga
Összesen:
Kötelezően előírt menettávolság






105 perc
29 óra
438 km

A fenti táblázat a minimális óraszámokat és a kötelezően előírt menettávolságot tartalmazza.
A sikeres elméleti vizsga 2 évig érvényes..
Gyakorlati vezetésre csak valamennyi elméleti tárgyból tett sikeres vizsgát követően kerülhet sor.
A vizsgázó a gyakorlati képzésen és a vizsgán, személy és vagyon biztonságért felelős.

Vállalási feltételek
közúti közlekedési
szaktanfolyami képzésekre
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Oktatási helyszínek:
Elméleti oktatás helye: 3527 Miskolc Zsigmondy u. 2.
Gyakorlópálya, tanpálya címe: Miskolc, Pozsonyi utca 6. (KRESZ-park)
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés: Szirmabesenyő, Petőfi u. 34
A forgalmi oktatás váltási helyei: Miskolc, a tanulóval egyeztetett helyen és időpontban.
Tanfolyam és vizsgadíjak:
A tandíj befizetése az ügyfélszolgálati irodában számla ellenében készpénzben - első részlet, valamint
a vizsgadíjak kiegyenlítése a tanfolyam megkezdésekor - második részlet a gyakorlati oktatás megkezdésekor
– történik.
Tanfolyam díj:
kategória

elmélet

gyakorlat

összesen

Pótóra

„D” kategória:.

65 000 Ft

250 000 Ft

315 000 Ft

9000 Ft

Vizsgadíj:
Közlekedési
ismeretek
(KRESZ):
4 600 Ft

Biztonsági
üzemeltetés
4 400 Ft

Rutin vizsga

3

500 Ft

Forgalom:

18 500 Ft

Összesen:

31 000 Ft

A vizsgára bocsátás feltételei:
 23 és 3/4 életév betöltése
 A felsorolt minimálisan kötelező óraszámokban hiányzás nélkül részt vesz a foglalkozásokon
 vizsgadíj befizetése
 Az elméleti oktatás első napjától számított 9 hónapon belül az elméleti vizsgát meg kell kezdeni és 1
éven belül sikeres vizsgát kell tenni. Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 12
hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam
megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.
 gyakorlati vizsga csak a 24. életév betöltése után tehető, csak a kötelező óraszám (29) levezetése,
illetve az előírt menettávolság (438 km) teljesítése után.
 Amennyiben már lejelentett vizsgáról a vizsgázó betegség miatt maradt távol, az erről szóló orvosi
igazolást Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztályon kell leadni.
Ötszöri sikertelen vizsga után Pályaalkalmassági Vizsgálaton kell részt venni. Helye: 1082 Budapest,
Vajdahunyad u. 45.
 A hiányzás pótlásának módja:
Az elméleti előadások pótlása ingyenesen bármely párhuzamosan futó azonos kategóriájú
tanfolyamban lehetséges. Gyakorlati óra kimaradás az oktatóval egyeztetett módon, pótóradíj
megfizetése után pótolható.




A vizsgaigazolás kiadásának feltételei:
a 8 általános iskola elvégzésének hitelt érdemlő módon történő igazolása.
A vezetői engedély átvételének feltétele a közúti elsősegélynyújtó tanfolyam elvégzése, melyet igény
szerint az iskola szervezetten bonyolít le. A tanulóknak azonban lehetősége van egyénileg
megszereznie az erről szóló igazolást. Azok a jelentkezők, akik 1984. január 1-jétől bármely jármű
kategóriából szereztek vezetői engedélyt, mentesülnek az elsősegélynyújtó tanfolyam és vizsga alól.

Vállalási feltételek
közúti közlekedési
szaktanfolyami képzésekre
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Felmentések: az orvostudományi egyetemeken szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi; az állatorvostudományi egyetemen szerzett állatorvosi; védőnői; diabetikus; mentőtiszt; gyógytornász;
egészségügyi szakoktatói; diplomás ápolói; oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők; közegészségügyi
felügyelői főiskolai szakon végzettek; egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végeztek.
Egyéb tárgyakból felmentés nem adható



Amennyiben más képzőszervnél kívánja folytatni tanulmányait, úgy az igényét a „Képzési Igazolás” nevű
3 példányos nyomtatványon kell bejelenteni. Ebből egy példány a képzőszervünknél marad, két példányt
az új képzőszervhez a tanuló viszi magával. A képzési igazolást az iskola vezetője az igényléstől számított
3 munkanapon belül köteles kiállítani.



Amennyiben más képzőszervnél kívánja folytatni tanulmányait,úgy a teljesített képzés költségeit
tanegységenként számoljuk el.



A sikeres vizsgáról a közlekedési hatóság vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő három
munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére. Vezetői
engedélyének kiváltását a Kormányablaknál kezdeményezheti.
Nem magyar állampolgárok, tartózkodási engedéllyel rendelkezők részére külön tájékoztatást adunk.
 A tanuló jogai:
- a felügyeleti szervek által előírt minimális képzési szolgáltatást igénybe venni
- a befizetésről bizonylatot kapni
- kérésre oktatót, képzőszervet változtatni
- panasszal az iskolavezetőhöz, illetve a Közlekedési Felügyelethez fordulni
 A tanuló kötelezettségei:
- az előadásokon megjelenni
- az esetleges hiányzásokat pótolni
- a hiányzást gyakorlati foglalkozások esetén legalább 12 órával előtte jelezni
- a gyakorlati foglalkozásokon vezetésre képes állapotban megjelenni
- a szolgáltatások ellenértékét részletekben vagy egy összegben előre kifizetni
 A képző szerv jogai:
- a képzést szüneteltetheti díjhátralék esetén
- amennyiben a képzés a tanuló hibájából elnyúlik, az ez idő alatt bekövetkezett díjváltozásokat
a képző szerv a még igénybe nem vett szolgáltatás esetében érvényesítheti.
 A képző szerv kötelezettségei:
- felelőssége a teljes képzési szolgáltatásra kiterjed, beleértve a vizsgaügyintézéseket is
- biztosítani a képzéshez előírt feltételeket
- a szolgáltatást az érvényes rendeletek és szabályzatok által meghatározott módon végezni
- a jelentkezőt a vállalási feltételekről naprakészen tájékoztatni
- a befizetett díjakról bizonylatot adni
Az iskola felügyeleti szervei:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály
3527 Miskolc, József Attila u. 20. Tel: 46/500-023
Közlekedési és Alkalmassági és Vizsgaközpont
Nonprofit Kft
1119 Budapest, Than Károly u. 3-5
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