
 

3300 Eger, Hadnagy u. 6. (Kamara-ház). • Telefon: +36 70 678 8392 • E-mail: elenzeger@gmail.com 

Cégbírósági bejegyzési szám: Cg. 15-10-040384    Iskolavezető: Magyar Bertalan 10887 
Web oldal: www.elenz.hu       E-mail: elenzeger@gmail.com 
Érvényes: 2019. máricus 01-től visszavonásig   Autósiskola azonosító: 9933 

TÁJÉKOZTATÓ 
„BE” kategória (Szgk+nehézpótkocsi) 

Tanfolyamra jelentkezés feltételei:     Vizsgára bocsátás feltételei: 
 - 17,5 életév betöltése      - közlekedés biztonsági szempontból megfelel  
 - Orvosi vizsgálat (EÜ I. csop.)     - 173/4 életév betöltése (elmélet) 
 - iskolai bizonyítvány (8 általános)     - 18 életév betöltése (gyakorlat) 
 - B kategóriás vezetői engedély     - a tandíj és a vizsgadíj befizetése 
 (amely nem lehet kezdő vezetői engedély)    - az előírt óraszám és menettávolság levezetése 
         - a tanfolyam elvégzése 
Elméleti Tantárgyak (e-learning keretében)*:    Gyakorlati vezetés: 
 - Közlekedési ismeretek      - Rutin:       6 óra 
 - járművezetés elmélete        - városi vezetés:     4 óra 
 - Műszaki ismeretek      - országúti vezetés:    4 óra 
 - Munka-és tűzvédelem         - hegyvidéki vezetés:    2 óra  
 *Rendelkezésre álló tanulási idő: 75 óra / 180 nap   - vizsgaóra:     1 óra 
 - Biztonsági ell. és üzemeltetés:   4 óra    Összes kötelező óra (192km): 17 óra 
          
Vizsgamentességek: Biztonsági ell. és üzemeltetés, szerkezeti ismeretek, munkavédelem, valamint a közúti elsősegélynyújtás 
vizsga alól mentesség adható annak, aki a 24/2005. GKM rendeletben felsorolt végzettségek valamelyikével rendelkezik. 
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés tanóra: 50 perc    Gyakorlati tanóra:50 perc 

Elméleti oktatás helyszíne*:      Gyakorlati oktatás helye: 
elméleti oktatás e-learning keretében     Eger, Nagylapos 
Interneten bárhonnan kényelmesen elérhető, egyedi időbeosztással  Heves Megye területe 
Biztonsági ell. és üzemeltetés oktatás helyszíne: 3300 Eger, Szövetkezet u. 6. 
 
Tanfolyami díjak:       Vizsgadíjak: (alap – pót) 
 Elméleti tandíj:*     40.000 Ft.   Kresz elmélet:   4.600 Ft. 
 Gyakorlati tandíj:  110.500 Ft.   Szerkezeti ismeretek:  4.600 Ft. 
 Összesen:   150.500 Ft.   Munkavédelem:   4.600 Ft. 
(*az elméleti tandíj tartalmazza a BÜ oktatás díját is)   Biztonsági ell .és üzemeltetés: 4.400 Ft. 
         Rutin:    3.500 Ft. 
Az alap és a pótórák díja azonos 6.500 Ft/óra    Forgalom:               11.000 Ft. 

Összesen:                            32.700Ft. 
 

Képzési és szakfelügyeletet ellátó hatóság: KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft., 1119 
Budapest, Than Károly utca 3-5. / Panaszával fordulhat: Heves Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály: 3300 Eger, 
Kossuth Lajos u. 26. Tel: 06/36 510-304 
Fogyasztóvédelmi Hatóság: Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala, Műszaki Ellenőrzési és Fogyasztóvédelmi 
Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztálya: 3300. Eger, Kossuth Lajos u. 9.. Tel: 06/36 515-469 
 
A tanfolyam- és vizsgadíjak befizetésére lehetőség van bankkártyás fizetéssel (Interneten, az e-Titán rendszeren keresztül), 
banki átutalással, valamint az Autósiskola ügyfélszolgálatán történő készpénzes befizetéssel. (Elektronikus számla és/vagy 

pénztárbizonylat ellenében) 
Mindhárom fizetési módozat esetében a gyakorlati díjnál részletfizetési kedvezményt biztosítunk! 
Az elméleti vizsgadíjakat az aktuális vizsga előtt 10 munkanappal be kell fizetni (bármely fizetési módozat esetén), melyet az 
iskola a Közlekedési Felügyelőség számlájára utal, vagy a pénztárban fizet be megállapodás alapján. A vizsgadíjak időben 
történő meg nem fizetése vagy díjtartozás esetén az autósiskola a vizsgára jelentést nem hajtja végre.  
 
Oktató jármű:   Mazda B2500 + pótkocsi 
Egyéb: Áthelyezés esetén a „KÉPZÉSI IGAZOLÁS” nyomtatványt a tanuló kérésére ki kell állítani, melyből a 

kérelmező 2 példányt kap, 1 példány az E-Lenz Autósiskolánál marad. A tandíjváltozás jogát fenntartjuk.  
Ha a vizsgázó eleget tett a meghatározott vizsgakövetelményeknek a közlekedési hatóság vizsgaigazolást állít 
ki, amelyet a sikeres vizsgát követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes 
közlekedési igazgatási hatóság részére. 

Ügyfelfogadás: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. (I. emelet) Tel: +36 70 678 8392  
kedden 900 – 1300 óráig és csütörtökön 1200 – 1600 óráig. 
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A TANULÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
Jogai:  

- Joga van az általa befizetett tandíjnak megfelelő mértékű, színvonalú szolgáltatás igénybevételére. 
- Joga van az oktatói állományokból oktatót, illetve gépkocsit választani, valamint változtatni. 
- Joga van panasszal élni, ha úgy ítéli meg, hogy őt a képzés során sérelem érte. 
- Joga van képzőszervet változtatni. 

 
Kötelezettségei:  

- Köteles legalább a tanrendben leírt óraszámban az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon, valamint vezetési 
gyakorlaton részt venni 

- köteles az igénybe vett szolgáltatásokért a tájékoztatóban leírt díjat megfizetni. 
- Ha az előre egyezetett vezetési gyakorlaton önhibájából távol marad, az oktató értesítését elmulasztja, köteles a 

vezetési óradíjat megfizetni. 
 

A KÉPZŐSZERV JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI: 
Jogai:  

- A foglalkozások időpontját, helyszínét, oktatót kijelölni, illetve a tanulók értesítése mellett szükség esetén ezeken 
változtatni, módosítani. 

- A nyújtott szolgáltatásokért a tájékoztatóban feltüntetett díjakat beszedni 
- Joga van a további szolgáltatást megtagadni, ha a tanulónak tartozása áll fenn  
- A tanulótól olyan adatokat bekérni, amelyek a képzéssel összefüggenek. 

 
Kötelezettségei:  

- a tandíj fejében színvonalas szolgáltatást nyújtani 
- biztosítani, hogy a tanuló a vizsgára bocsátáshoz előírt óraszámú foglalkozásokon és vezetési órákon részt vehessen,  
- figyelembe venni a tanuló érdekeit és kérését az oktató, illetve tanuló kocsi kijelölésénél. 
- -A 24/2005 GKM rendelet 5§ 4. pontja alapján, a képzés során a képzőszerv a tanulók számára a képzésnek megfelelő 

tansegédletet biztosít. 
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Ügyfélfogadás: 

kedden 900 – 1300 óráig 
csütörtökön 1200 – 1600 óráig. 

 
 

VEZESSÜNK EGYÜTT! 
 
 
 
Köszöntöm Önt az Autósiskolánk hallgatói között! 
 
 
 
      Tisztelettel:        
 

 
Magyar Bertalan  
    Iskolavezető   

 


