
TÁJÉKOZTATÓ 
„B” KATEGÓRIÁS KÉPZÉSHEZ 

 
A képző szerv neve: SIKK 2004. Bt. Autósiskola Címe: 1213 Budapest Juharos u 19. Telefonszám: 0620/ 99-10-940 

A cég formája: betéti társaság 

Iskolavezetői igazolvány száma:  SZ-13-3748 

Iskolavezető: Ott Árpádné 

Ügyfélfogadó címe: 1213 Budapest Juharos u 19.  

Ügyfélfogadás időpontja:  hétfőn: 17.00-20.00 és pénteken 15.00-20.00 óráig 

 

AZ ALÁBBIAKBAN SZERETNÉM TÁJÉKOZTATNI ÖNT AZ AUTÓSISKOLA VÁLLALÁSI  
 ÉS TANFOLYAMON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEIRŐL. 

 
TANFOLYAMRA CSAK AZ A SZEMÉLY VEHETŐ FEL, AKI A JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELEL: 
 betöltött 17. életév (vagy fél évvel fiatalabb), 
 járművezetéstől való eltiltás hatálya alatt ne álljon, 
 alapfokú állami iskolai végzettség, 8 általános iskola, melyet eredeti bizonyítvánnyal kell igazolni, 
 Tanulmányi szerződés megkötése iskolánkkal,  
 kitöltött, saját kezűleg aláírt jelentkezési lap, valamint 18 évesnél fiatalabb jelentkező esetén szülő, gondviselő 

hozzájárulása a képzésben való részvételhez, 
 járművezetésre vonatkozó orvosi alkalmasságot bizonyító igazolás (1.csoportú) 

 
AZ ELMÉLETI TANFOLYAM TANTÁRGYAI ÉS MINIMÁLIS ÓRASZÁMAI: 
 Közlekedési ismeretek    12 óra 
 Járművezetés elmélete     12óra 
 Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek     4 óra 

28 óra 
 

Az elméleti órák 45 percesek. Két tanóra után 10 perc szünetet kell tartani. A fenti tantárgyakon kívül a 
jelentkezőknek Közúti Elsősegély tantárgyból vizsgázniuk kell. Közúti Elsősegély tanfolyamot a Magyar Vöröskereszt tart. 
(címe: 2311 Szigetszentmiklós, Gyári út 7.) A tanuló kérésére az iskola megszervezi az Közúti Elsősegély tanfolyamot az 
elméleti oktatás helyén. 
Mentességet ad: Orvostudományi Egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészeti, az Állatorvos-tudományi 
egyetemen szerzett állatorvosi, védőnői, dietetikus, mentőtiszti, gyógytornász, egészségügyi szakoktató, diplomás ápolói 
oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők, közegészségügyi felügyelői, főiskolai szakon végzettek. Illetve minden olyan 
vizsgázó, aki 1984. január 1-e és 1992. december 31-e között bármely járműkategóriában vezetői engedély, valamint 
segédmotoros kerékpárra vagy lassú járműre járművezetői igazolványt szerzett. 

A tanuló hozzájárul, hogy adatait az iskola nyilván tartsa és kezelje.  
Az elméleti tanfolyamon való részvételt jogszabály írja elő. Hiányzás pótlása kötelező. Az elméleti tanfolyam 

megkezdését követően  nem lehetséges elméleti tandíj visszatérítés. 
Amennyiben az iskola kedvezményt nyújtott, de a tanuló más képzőszervnél kívánja tanulmányait folytatni a 

kedvezmény összegének teljes visszafizetését vállalja. 
 
VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI: 
 Elméleti vizsgához a kötelezően előírt 28 óra meghallgatása. Az esetleges hiányzásokat pótolni kell, pótóra 

keretében, amelynek díja: 1000,Ft/óra. Az elméleti vizsga helyszíne: 2311 Szigetszentmiklós, Csepeli út hrsz. 
180/6.  

 Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló 
vizsga esetén az alapfokú iskolai végzettség meglétét hitelt érdemlő módon igazolja. 

 Forgalmi vizsgára bocsátás feltétele: legalább 29 gyakorlati vezetési óra szükséges. Ebben 9 óra alapoktatás, 14 
óra városi vezetés, 4 óra országúti, 2 óra éjszakai (összesen 29 óra) 

 Az oktatás során megtett összes távolság legalább 580 km, 
  Az 5. sikertelen forgalmi vizsga után a tanulónak pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt vennie. A vizsgára 

vezetésre képes állapotban kell megjelenni, és erről a minősítő lapon nyilatkozni kell.  
 A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes.  
 Minden vizsgára vonatkozó előírás: Személyazonosság igazolása és kulturált öltözet szükséges. Ha van más 

kategóriára vezetői engedélye, akkor azt a vizsgán be kell mutatni.  
 
  



A GYAKORLATI VEZETÉS MINIMÁLIS ÓRASZÁMAI:  
A képzés során megtett összes távolság legalább 580 km, amely a vizsgára bocsátás feltétele 
 Alapoktatás    9 óra 
 Főoktatás   20 óra  (ebben: országúti vezetés: 4, városi vezetés:14 óra, éjszakai vezetés 2 óra) 
 Vizsgaidő   50 perc (forgalmi vizsga) 
 

 
TANDÍJ: 
 Elméleti képzés    28 óra  35 000,- 
 Gyakorlati képzés   29 óra  5 000,- (1 óra) 
 Pótóra     29 óra felett 5 000,- (1 óra) 
 
Az elméleti és gyakorlati tandíj összegét a tanuló és az iskolavezető a szerződésben rögzíti. (A tandíj változtatás jogát 

indokolt esetben fenntartja az iskola.) A gyakorlati képzés óradíját egy összegben vagy 10 órás részletekben lehet fizetni. 
Ha a tanuló másik képző szervnél kívánja folytatni tanulmányait az iskola 3 munkanapon belül kiadja részére a képzési 
igazolást. 
 
OKTATÁSI HELYSZÍNEK: 
 
                                                     Elméleti oktatás:  12111 Budapest Kiss János altábornagy u 55. vagy  
                                                                                           2300 Ráckeve Kossuth Lajos u 82. (Ady Gimnázium) 
                                                    Rutinpálya:  1211 Budapest Corvin u 1. 
A forgalmi vezetés az oktatóval előre egyeztetett helyről indul. 
 
VIZSGADÍJAK: (A befizetés készpénzben történik) 
 Elméleti vizsgadíj:    4.600,- 
 Forgalmi vizsgadíj:               11.000,- 

           15.600,- 
 
A VEZETŐI ENGEDÉLY KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI: 

A sikeres forgalmi vizsgát követő 3. munkanap utánl a Pest Megyei Kormányhivatal. Közlekedési Felügyelősége 
zárt informatikai rendszerében  igazolja a vizsga sikerességét. A jogosítvány kiállítása érdekében a tanulónak fel kell 
keresnie az Okmányirodát, vagy bármelyik Kormányablakot. Igazolnia kell személyazonosságát, valamint be kell mutatni a  
közúti elsősegély nyújtási tanfolyam sikeres elvégzéséről szóló igazolást. Ezek bemutatása után kiállítják a vezetői 
engedélyt. 

A képzés során felmerülő kérdéseket, problémákat, esetleges összeférhetetlenséget annak rendezése érdekében 
kérjük az iskolavezetőnek vagy a felügyeleti szervnek időben jelezni szíveskedjenek személyesen vagy telefonon: 
(0620/99-10-940) 
 
FELÜGYELETI SZERV: 
 

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Képzési és 
Vizsgáztatási osztály 

 
 

KÖSZÖNJÜK, HOGY A SIKK AUTÓSISKOLÁT VÁLASZTOTTA 
EREDMÉNYES FELKÉSZÜLÉST KÍVÁNUNK! 

 
 

Budapest, 2019.02.01. 
 
  ___________________  

Ott Árpádné 
iskolavezető 


