
        

VÁLLALÁSI FELTÉTELEK- TÁJÉKOZTATÓ 

„CE” KATEGÓRIA 

E-learning képzés 

KONI BT AUTÓSISKOLA 
2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 45. Tel: 27/316-300;  06-30-746-8569  e-mail: iroda@konibt.hu 

   
1. Képző szerv megnevezése: :  KONI Kereskedelmi, Szállítási és Oktatási Bt. KONI BT. Autósiskola 

Székhely: 2642 Nógrád, Mátyás király utca 1.Tel.: 27/ 316-300 

Levelezési cím: 2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 45. 

2. Cég forma: Betéti társaság 

3. Cégbírósági bejegyzés száma: Cg. 12-06-001608 Képzési engedély azonosító: KF/936/1/2006 

4. Iskolavezető: Keresztes Konrádné Tel: 27/316-300;  06-30-746-8569  e-mail: iroda@konibt.hu 

5. Ügyfélfogadás címe: 2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 45.  Tel.  27/316-300; 06-30-746-8569  

    Ideje: Hétfő: 9:00-13:00,Kedd:11:00-14:00,Szerda: 13-17:00, Csütörtök: Zárva,Péntek: 11:00-14:00-ig   

6. Telephely: 2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 45.  Tel.  27/316-300; 06-30-746-8569   

    Oktatópálya: 2600 Vác, Deákvári fasor 6. 

 

7. Tanfolyamra felvétel módja: jelentkezni lehet irodánkban az ügyfélfogadási időben, a jelentkezési lap kitöltésével és 

a szükséges mellékletek (alább részletezzük) csatolásával ill. a beiskolázási feltételek (alább részletezzük) teljesülése 

esetén. Képzés formája  E-learning képzés  a jelentkezési lap kitöltésével egy időben beregisztráljuk a hallgatót az E-

Titán rendszerbe. 

8. Előírt egészségi alkalmassági vizsgálat: 2-es csoportú orvosi alkalmassági vizsgálat, vagy érvényes jogosítvány. 

 

9. Beiskolázás / vizsgára bocsátás / vizsgaigazolás kiadás feltételei: legalább Életkori feltételek az elméleti 

tanfolyamhoz: betöltött 20 és ½ életév, elméleti vizsgához: betöltött 20 és ¾ életév, gyakorlati vizsgához: betöltött 21. 

életév  → érvényes „B” (2 éves) és „C”- kategóriás vezetői engedély mely nem kezdővezetői engedély, vagy a „C”- 

kategória megszerzését igazoló vizsgaigazolás 

 

Előírt jártassági feltétel a közbiztonsági alkalmasság a jelentkezési- és vizsgalap nyilatkozata szerint. A tanfolyamra való 

felvétel az KAV  internetes oldalán (https://ekapu.nkh.gov.hu/kgh/kepzoszerv/jellap/urlap) található jelentkezési lap 

kitöltése, majd a kinyomtatott lap aláírása. A jelentkezési és vizsgalappal együtt le kell adni az érvényes egészségügyi 

alkalmasság eredeti példányát is (melyet a foglalkozásegészségügyi orvosnál 2. alkalmassági csoportra lehet beszerezni, 

vagy az érvényes vezetői engedéllyel lehet igazolni). E-learninges képzés esetén a vizsgára jelentkezés feltétele még az 

elvégzett tanfolyam és a rendszer által kiállított tanfolyam igazolás. . A tanfolyam kezdetétől számított 9 hónapon belül 

elméleti vizsgán részt kell venni, 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tenni, ellenkező esetben a tanfolyam 

érvényét veszti. A vezetői engedély átvételének feltétele a közúti elsősegélynyújtó tanfolyam elvégzése, amelyet igény 

szerint az iskola szervezetten bonyolít.  Felmentés adható az 1-es számú melléklet szerinti végzettségek alapján.  

 

10. A tanfolyam tárgyai, óraszámai, órák és szünetek hossza: 
Közlekedési ismeretek óraszáma E-laerning által biztosított   75 óra 

Elméleti tandíj:         60 000.- Ft 

Az elméleti vizsgára bocsátás feltétele: betöltött 20 és¾ év.  

Gyakorlati vizsgáit az első sikeres közlekedési alapismeretek vizsgaidőpontjától számított két éven belül teheti le.  

Gyakorlati tanórák díja 11.000,-Ft/óra, azaz 15 x 11.000,-Ft = 165.000,-Ft 
1. Rutin:       6 óra                                  

2. Városi vezetés:    4 óra  

3. Országúti vezetés:   2 óra 

4. Hegyvidéki vezetés:   2 óra 

5. Rutin vizsga:  15 perc 

6. Bizt.üzemelt. vizsga: 15 perc        

7. Forgalmi vizsga:: 50 perc 

Vezetési gyakorlat összesen: 15 óra + 1 óra forgalmi vizsga óra 

A gyakorlati tanórák időtartama: 1 vezetési óra = 50 perc (A fent felsorolt óraszámok a legkevesebb előírt 

óraszámokat tartalmazzák.)+ 10 perc szünet, de lehetőség van két vezetési órát folyamatában levezetni, így a vezetés egy 

alkalommal 1 óra 40 perces lesz 

 

11. A gyakorlati oktatáshoz biztosított járművek: MAN TGL0.3, + tandem (pótkocsi) Gyakorlati oktatást csak az 

iskola által biztosított járművön vállalunk. 

 

12. A hiányzások pótlása: képzésben részt vevő saját felelősségére igazoltan hiányozhat, majd az elmaradt gyakorlati 

órákat kell pótolnia a szakoktatóval egyeztetett időpontban. A pótfoglalkozás díja megegyezik az alapóra díjával. A 

tanóra 24 órával előbb lemondható. Az oktató 20 percet köteles várni a tanulóra. Amennyiben a résztvevő nem jelzett, és 

el sem jön a gyakorlati oktatásra, úgy annak díját a résztvevő köteles kifizetni! 

 

13. A tandíj fizetésének módja: Az ügyfélfogadó irodánkban számla ellenében készpénzben (vagy átutalással)  

mailto:iroda@konibt.hu
https://ekapu.nkh.gov.hu/kgh/kepzoszerv/jellap/urlap


Az első részlet minden esetben csak az elméleti tanfolyam  és a hozzá tartozó  az elméleti vizsga díj árát tartalmazza. A 

gyakorlati képzés és a gyakorlati vizsgadíj összegét maximum 3 egyenlő részletben (javasolt 10 levezetésre került óránkén) de  

legkésőbb a gyakorlati vizsgát megelőző 10 napon belül köteles megfizetni, ellenkező esetben a tanuló a tartozás meg nem 

fizetéséig nem bocsájtható vizsgára! 

Az autósiskola fenntartja a képzés díjának változtatási jogát, a díjak változtatásának idejéről és azok mértékéről a honlapon 

tájékozódhat! Illetve a gyakorlati képzés megkezdésekor egyeztet a képzőszervvel! 

 

Tanfolyam teljes díja: Elmélet: 60.000.- +Gyakorlat: 165.000,-Ft.+ Bü oktatás 20.000,-Ft +Vizsgadíj: 28.100.-Ft  

Összesen: 273.100,- Ft. 

 

14. A tárgyak alóli mentességek: 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

15. A tanuló áthelyezése: A tanuló kérésére iskolánk az áthelyezéshez szükséges nyomtatványt (képzési igazolás) 3 

munkanapon belül kiadja, ezért költséget nem számítunk fel. A fel nem használt tan- és vizsgadíjat visszaadjuk. 

Átjött tanuló fogadása sikeres elméleti vizsga után, vezetési gyakorlat megkezdése előtt 10.000,-Ft, a vezetési gyakorlat 

megkezdése után 15.000,-Ft ellenében történik a képzés befejezése. A gyakorlati képzés díja az aktuális óradíj + 1.000 

Ft/óránként. 
 

16. Az oktatás helyszínei: Elmélet: E-learning otthoni felkészülés Gyakorlat (rutin, JK): 2600 Vác, Deákvári fasor 6, 

Forgalom: Vác és környéke 

 

17. Pótórák igénylése és díjazása: A pótórák díjazása megegyezik az alapórák díjával, az oktatóval történő egyeztetés útján 

igényelhető. 

 

18.  A képzés felügyeletét ellátó szerv/engedélyező hatóság: KAV 1082 Budapest Vajda Hunyad u. 45. 

Tel:06-1-510-0101 kepzesvizsga@kavk.hu 

18/1. A képzést ellenőrző szerv / hatóság: ITM 1011 Budapest Fő u. 44-55. e-mail: Tel: 06-1-795-1700 

 ugyfelszolgalat@itm.gov.hu  

 

19. A tanuló jogai és kötelezettségei:  
A gyakorlati oktatás csak a sikeres elméleti vizsgát követően kezdhető meg. Az oktatóra a tanulónak (és fordítva is) 20 percet 

kell várakoznia. Az oktató miatt elmaradt vezetési órát későbbi időpontban térítésmentesen kell pótolni. A tanuló több mint 20 

perces késése vagy a teljes óra elmaradása esetén annak költségei a tanulót terheli. Vizsgafeltételek: forgalmi vizsga: betöltött 

21. életév, sikeres elméleti vizsga és az előírt vezetési gyakorlat teljesítése. Az ötödik sikertelen forgalmi vizsga után PÁV 

vizsgálat kötelező! 

A tanulónak joga, hogy az iskola szolgáltatásáról teljes körű felvilágosítást kapjon. Az iskolának biztosítania kell a  

tanuló számára a pótórák vételének lehetőségét. 

 

20. Vizsgadíjak: a vizsgadíjakat az iskola pénztárába kell megfizetni. 

Közlekedési ismeretek:      4.600.-Ft 

Szerkezeti üzemeltetés:      4.600,-Ft 

Rutin vizsga        3.500,-Ft 

Bizt. üzemeltetés vizsga:           4.400,-Ft    

Forgalmi vizsga:                  11.000.-Ft 

 

21. A vizsgaigazolás kiváltása: A sikeres forgalmi vizsgát követő három munkanap elteltével a levizsgázott személy, az 

Okmányirodában vagy Kormányablaknál intézheti a vezetői engedély kiváltását, ahol kérik:  - az orvosi alkalmassági fő 

példányát, az elsősegélykártyát, a személyazonosító igazolványt, ha van korábban szerzett jogosítvány.  

Azok a jelentkezők, akik 1984. január 1-jétől valamilyen kategóriából szereztek engedélyt, illetve vezetői engedélyüket 

bővítik, továbbá szakirányú végzettséggel rendelkeznek, úgy a vizsga alól mentesülnek 

 

22. Az iskola az ár változtatás jogát fenntartja!  

- Amennyiben a tanuló a beiratkozást követő 9 hónapon belül nem vesz részt legalább 1 elméleti vizsgán, illetve 12 hónapon 

belül nem tesz sikeres elméleti vizsgát a tanfolyam automatikusan lezárásra kerül. Új tanfolyamot csak az ismételt elméleti 

tanfolyam díj megfizetése után tudunk biztosítani. 

- Amennyiben a hatósági díjak megváltoznak a képzés alatt, a tanuló a különbözetet köteles befizetni.  

- Amennyiben a képzés már folyamatban van az árváltozástól számított 2 hónapig a régi árak érvényesek. Az azt követő 

időszakra a résztvevő a különbözetet megfizetni köteles. 

 
Adatkezelés: Résztvevő tudomásul veszi, hogy a képzésben való részvételhez az adatkezelés kötelező. Az adatokat államháztartási vagy európai uniós források 

igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése céljából az ellenőrző szervek számára továbbítani kell. Ezen túlmenően a Képző Intézmény a Résztvevő 

 személyes adataihoz kizárólag a képzés megvalósításának ellenőrzésére feljogosított szervek számára nyújt hozzáférést. A Képző Intézmény a Résztvevő adatait 
 a keletkezésüktől számított öt évig tartja nyilván és kezeli. A Résztvevő jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Képző Intézmény megfelelő tájékoztatást  

nyújtott a személyes adatai kezelésének céljáról, módjáról, tárolásáról, megőrzéséről, valamint a személyes adataival kapcsolatos jogairól.  

 

Vác, 2022.07.01. 

  

           KONI BT Autósiskola 

Telefon:27/316-300                                     e-mail: iroda@konibt.hu 

Tel:06-1-510-0101
mailto:kepzesvizsga@kavk.hu

