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Tájékoztató a "B" kategóriás járművezető-képzésről 

Az itt szereplő információk tájékoztatás jellegűek, minden felmerülő kérdéssel kapcsolatban, 

- a kockázatokról és mellékhatásokról – kérdezze meg „kezelőorvosát” (oktatóját),  

„gyógyszerészét” (iskolavezetőjét). 

 

A képzés menete: 

A tanfolyamokra való felvétel feltételei: 

• a rendeletben előírt 16,5 év életkor betöltése 

• 1. csoportú orvosi alkalmassági igazolás (24/2005 GKM rendelet 8.pont ) 

• a jelentkezési lap kitöltése személyi igazolvány alapján 

• iskolai végzettség igazolása 

• a képzési Tájékoztató megismerése és elfogadása 

• nem magyar állampolgárok esetén 6 hónapnál hosszabb magyarországi tartózkodási 

engedély és lakcímkártya szükséges. Iskolai végzettségét magyarra fordított, fordítóirodában 

hitelesített bizonyítvánnyal és az eredeti bizonyítvánnyal együtt igazolhatja. 

Az egészségügyi alkalmasság igazolása az elméleti (Kresz) vizsgára bocsátás feltétele (24/2005 

GKM rendelet 8.pont). Az alkalmasságot orvosi igazolással, vagy érvényes egyéb kategóriás 

jogosítvánnyal igazolhatja. 

A legalább alapfokú iskolai végzettséget az első elméleti vizsgán eredeti okmánnyal kell majd 

igazolnia. Amennyiben a hallgató a sikeres kreszvizsga időpontjában még nem tölti be 20. életévét, 

részére és  kérésére a társadalombiztosítás közreműködésével  az állam által nyújtott 25.000 Ft 

támogatásban részesül. 

Elméleti képzés 

Az elméleti képzés végezhető tantermi oktatás formájában, vagy igény szerint e-learning képzéssel 

Ha e-learning képzésen szeretne részt venni, ezt kérjük jelezze az iskolavezetőnek, aki intézkedik a 

képzésre való beiratásáról, majd annak elvégzése után az elméleti vizsgára jelentéséről is. 

A tantermi elméleti oktatás előírt óraszáma 28 óra ( közlekedési alap ismeretetek: 18 óra, 

járműkezelés elmélete 6 óra, szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 4 óra). Az órák időtartama 45 

perc. Az órákon való részvétel szükséges, legfeljebb az elméleti órák 10%-áról hiányozhat. A 

mulasztott órák pótlását az iskolavezetővel egyeztetheti. Az elméleti tanulmányokat a sikeres 

kreszvizsga zárja. A tanuló kreszvizsgára legkorábban csak a 17. életév betöltése előtt három 

hónappal jelentkezhet. 

Akkor sikeres  a kreszvizsga, ha : 

• Ön a tanfolyam kezdetétől számított 9 hónapon belül jelentkezik  az  első elméleti vizsgára, 

és a vizsgán megfelel. Ha nem jelenik meg a vizsgán, az nem számít vizsgaeseménynek. 

• vagy a 9 hónapon belüli sikertelen vizsga után  a tanfolyam megkezdését követő 12 hónapon 

belül sikeres elméleti pótvizsgát tesz 

 

A mozgáskorlátozott, vagy siket tanulót a képzés elméleti tantárgyainak tantermi foglalkozásain 

való részvétel alól - kérésére - az iskolavezető mentesíti. A mentesített tanulók felkészítésében a 

képző szerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre. 
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Gyakorlati oktatás 

A gyakorlati órák időtartama 50 perc, az előírt kötelező óraszám ténylegesen levezetett 29 óra + 1 

óra forgalmi vizsga, a következők szerint: 

• Járműkezelési gyakorlatok: 9 óra 

• Forgalmi vezetési gyakorlatok: 14 óra városi vezetés, 4 óra országúti vezetés, 2 óra éjszakai 

vezetés 

• Forgalmi vizsga: 60 perc  (ebből vezetéssel töltött idő:50 perc ) 

A gyakorlati oktatás során legalább 580 km-t kell vezetnie. 

A sikeres Kresz vizsgától számított 2 éven belül kell sikeres forgalmi vizsgát kell tegyen. 

A gyakorlati oktató személyét az iskolavezetővel egyezteti. Szükség esetén indoklás nélkül is 

kérheti az iskolavezetőtől másik oktatóhoz való áthelyezését. 

A gyakorlati órák időpontjait oktatójával fogja egyeztetni. Előre egyeztetett órát legalább 48 órával 

előbb lehet lemondani, pótlólagos óradíj fizetés nélkül. 

A tanuló forgalmi vizsgát csak az előírt korhatár betöltése után tehet. 

A tanulónak jogában áll az előírt  gyakorlati óraszám és kilométerszám teljesítése esetén, hogy az 

oktató véleményétől függetlenül gyakorlati vizsgát tehessen. 

A tanulónak jogában áll tanulmányait más képzőszervnél folytatni, melynek anyagi vonzata nincs. 

Az áthelyezéshez addigi tanulmányairól igazolást az iskolavezető állít ki. 

A hozzánk más képzőszervtől átjelentkező tanulókra más képzési feltételek vonatkoznak. 

Regisztrációs díjat nem számítunk fel. 

Jelenleg a következő típusú autóink vannak: Renault Thalia, Suzuki Vitara, Suzuki Ignis, Opel 

Corsa,  Wolkswagen Polo 

Pótórák 

Ha nem sikerül az előírt óraszám alatt elsajátítania a tudnivalókat, esetleg nem sikerült elegendő 

kilométert vezetnie, vagy ha pótvizsgáznia kell, pótóra vezetése lehet szükséges. Pótvizsga esetén 

általában minimum  4 óra gyakorlás ajánlott a vizsga ismétlése előtt. 

Elsősegélynyújtó tanfolyam 

Ahhoz, hogy jogosítványt kapjon, egy közúti elsősegélynyújtó vizsgán kell megfelelnie. A 

vizsgáztatást a Magyar Vöröskereszt végzi. Az elsősegély vizsgával kapcsolatos tudnivalók a 

Vöröskereszt honlapján találhatók, és iskolánkban is tájékoztatást kap. Ha még nem tett ilyen 

vizsgát, és szeretne részt venni egy vizsgára felkészítő  elsősegély tanfolyamon, ezt megteheti 

iskolánkban is. 

Vezetői engedély intézése 

A Vizsgaközpont a sikeres vizsgáról kiállított vizsgaigazolást az illetékes közlekedési igazgatási 

hatóság részére küldi meg. Ön a  sikeres forgalmi vizsga után a  4 munkanappal bármely 

okmányiroda vagy kormányablak felkeresésével , ügyfélkapun keresztül, is el tudja készíttetni 

jogosítványát.. Az ügyintézéshez szükséges iratok: személyi igazolvány, lakcímkártya, orvosi 

alkalmassági eredeti példánya, sikeres közúti elsősegélynyújtási vizsga igazolása. Ha van érvényes,  

egyéb kategóriás jogosítványa, akkor azt is vigye magával. Előzetes egyeztetés alapján kérheti 

majdani jogosítványának postai úton történő eljuttatását az Ön által megjelölt címre. 
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Áraink: 
Az Ön  költségei a tanfolyami díjainkból, és a hatósági vizsgadíjakból állnak. Szüksége lehet egy 

elsősegély vizsgára felkészítő tanfolyamra is, ekkor ennek költsége is hozzáadódik. 

Az alább feltüntetett tanfolyamdíjak a végzéshez szükséges elméleti oktatás és a kötelező gyakorlati 

órák díját tartalmazzák. A forgalmi vizsgaóra időtartama a díjfizetés szempontjából gyakorlati 

órának számít. Ha az alapórákon kívül szüksége van pótórára, ennek díja megegyezik az alapóra 

díjával. 

Aktuális áraink és kedvezményeink idővel változhatnak. Az iskola fenntartja az ár 

változtatás jogát, de garanciát vállal rá, hogy a szerződéskötéskor mellékletként átvett 

tájékoztatóban szereplő árait a beiratkozástól számított 180 napig fenntartja. 

DIÁKKEDVEZMÉNY 

Minden jelentkező, aki a beiratkozáskor felmutatja érvényes diákigazolványát, az elméleti 

tanfolyam árából diákkedvezményben részesül, melynek összege 3.000 Ft.* 

SZERVEZÉSI KEDVEZMÉNY 

Azok a jelentkezők, akik a tanfolyamra hoznak magukkal egy másik jelentkezőt, az elméleti 

tanfolyam árából szervezési kedvezményben részesülnek. Minden hozott tanuló 1000 Ft 

kedvezményt jelent! * 

* Az egyes képzéseknél feltüntetett diák illetve szervezési kedvezmények összevonhatók. 

"B" kategóriás személygépkocsi-járművezető képzés: (2021.10.15-től) 

Tanfolyami díjaink: 302.000 Ft-tól 

elméleti tanfolyam: 

35000 Ft    

32000 Ft diák kedvezménnyel 

 

gyakorlati oktatás (30 óra)*          270.000.- Ft (9.000.- Ft/óra) 

pótóra 9.000.- Ft 

 

Hatósági díjak tájékoztatás jelleggel: 23.850 Ft 

Kresz vizsga 4.600 Ft 

Forgalmi vizsga 11.000 Ft 

Elsősegély vizsga* 8.250 Ft 

* Amennyiben Önnek van érvényes vezetői engedélye, ez a díj levonható az összegzett árból! 

Elsősegély tanfolyam díja (iskolában): 10.000 Ft  
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Díjfizetés módja 

A díjfizetések  átutalással az adataink között feltüntetett bankszámlaszámon teljesíthetők. 

Az elméleti képzés és a kresz vizsga díja az elméleti tanfolyam alatt fizetendő. Az iskolavezető az 

első kreszvizsgára akkor tudja lejelenteni a tanulót, ha az elméleti tandíjat és a vizsgadíjat a tanuló 

befizette. A gyakorlati képzés óradíját fizetheti több részletben is (pl. 10 óránként). 

Az e-learning képzés esetén is  kérjük, hogy a jelentkezéstől számított 2 héten belül fizessék meg az 

elméleti tanfolyam és a kreszvizsga díját. A közleményben a  feladó neve is szerepeljen 

Adatvédelem: 

Kijelentjük, hogy iskolánk működése során a birtokunkba került személyes adatokat az adatvédelmi 

törvénynek megfelelően kezeljük. Adatvédelmi szabályzatunk az ügyfélfogadási irodában is 

megtekinthető. Csak a hatósági előírásoknak megfelelő adatokat kezeljük a törvényben előírt 

határidőig. 

Elérhetőségeink: 

Ügyfélfogadó- és oktatóterem: 1115 Budapest, Tétényi út 3/C 

Gyakorlati oktatás helyszíne: 1112 Budapest, Budaörsi út 176 (FLORACOOP virágpiac) 

Ügyfélszolgálat nyitva tartása: Hétfő 14-18, csütörtök 14-18 óra között. 

Telefon: 

06 1 203 0459 (Ügyfélszolgálat, ügyfélfogadási időben, de most „covid „szünet – home office) 

06 20 298 0670 (Maczi-Suli) 

06 20 325 3489 (iskolavezető) 

E-mail 

maczenko.ferenc@gmail.com 

honlap: www.maczisuli.hu 

Maczi-Suli Autós-Motoros Iskola 

Iskolavezető: Maczenkó Ferenc egyéni vállalkozó 

Székhely: 2045 Törökbálint, Dózsa György u. 13. 

Telephely: 1115 Budapest, Tétényi út 3/c 

E.v. nyilvántartási szám: 6319233 

Adószám: 61755376-1-33 

Számlaszám: 54600353-18122394 

Képzési engedély: KE/ST/82/A/5379/1/2014 

A képzést engedélyező hatóság: ITM: 1011 Budapest Fő utca 44-50, +36 1 795 1700 

A képzés felügyeletét ellátó hatóság: KAV: 1119 Budapest, Petzvál József u.39., +36 1 371 3030 

http://www.maczisuli.hu/

