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Tanulói tájékoztató
„D” kategória (autóbusz)
1. Czene László Péter ev.
„Cetán Autósiskola”.
2.Székhely: 2364. Ócsa, Falu T. u. 53.
3. Cég formája: Egyéni vállalkozó.
4.Nyilvántartási szám: 50350520
5. Adószám: 67517819-1-33
6. Képzőszerv azonosító: 8905
7. Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/003196
8. Iskolavezető: Czene Lászlóné
E-mail: czenel@freemail.hu
Telefon: 06 70-314-3195
9. Ügyfélfogadás: 1194. Budapest, Hofherr Albert utca 40/D,
Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8-9, 17-18
Kedd: 8-9, 17-18
Szerda: 8-9, 17-18
Csütörtök: 8-9
Péntek: 8-9
Telefon: 06 70-667-7990
06 70-314-3195

10.Telephely: 1194. Budapest, Hofherr Albert utca 40/D
11. Tanfolyamra való felvétel:
− Betöltött 20.5. életév
− B és C kategóriás vezetői engedély vagy C kategóriás vizsgaigazolás
− 2. csoportú orvosi alkalmasság
− Kitöltött jelentkezési lap
− Min. alapfokú iskolai végzettség
− Nem magyar állampolgár esetén lakcímkártya valamint a nem Magyarországon kiállított
bizonyítvány magyar nyelvre lefordított példánya
12. Elméleti vizsgára az bocsátható, aki az elméleti tanfolyamot elvégezte
– Az elméleti tanfolyam e-learning (távoktatás) formájában történik, illetve tantermi foglalkozás
keretein belül is lehetséges.
- A tantermi foglalkozáson való részvétel kötelező kivétel 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.

–
–
–

A kötelezően előírt órák 10%-a alól a hiányzás megengedett. Ezen felüli hiányzás esetén
pótfoglalkozáson kell részt venni az oktató által megjelölt időpontban.
Ha az elméleti vizsgán nem felel meg, pótvizsgadíj befizetése után tehet újabb vizsgát.
Elméleti vizsgára a tanfolyam elvégzését követően az első foglakozástól számított 9 hónapon belül
kell jelentkezni. Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül nem teszi
le sikeresen az elméleti vizsgáit, csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét -elméleti vizsgára.
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– Személyes iratokon túl a legalább alapfokú iskolai végzettséget igazoló eredeti bizonyítvány
bemutatása is kötelező. Az elméleti képzés hatósági vizsgával zárul.

13. A gyakorlati oktatást az kezdheti meg, aki az elméleti tárgyból sikeres vizsgát tett.
− Forgalmi vizsgára az bocsátható, aki az előírt gyakorlati órákat és a 348 km-t levezette
− 5 sikertelen forgalmi vizsga után pályaalkalmassági vizsgálatra kell a jelöltnek mennie
− Ha a jelölt minden vizsgát befejezett a vizsgaközpont elektronikus úton megküldi a vizsgaigazolást
az Okmányirodának.

14. A vizsgák érvényessége a 24/2005 (IV. 21) GMK rendelet 14.§ (1) A sikeres közlekedési alapismeretek
vizsga – a 11. § (1) bekezdésének c) pontja tekintetében – két évig érvényes. Ezen idő meghaladtával az
addig letett vizsgák érvényüket vesztik. A kategóriát megszerezni csak új tanfolyam elvégzésével lehet.
15. Járművezetői tanfolyam tantárgyai, óraszámai:
Az elméleti órák 45 percesek.
Az órák látogatása kötelező. A minimális óraszámokat a tanterv szabályozza.
Ennek figyelembe vételével a tanfolyamok óra számai a következők:
Óraszám
Közlekedési ismeretek
8
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
6
Járművezetés elmélet
6
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés
8
Összesen
28

Díja

50000 Ft

Nem mentesíthető az elméleti foglalkozások alól a nem magyar anyanyelvű tanuló.
A hiányzást az iskola által biztosított időben térítésmentesen lehet pótolni.
A kötelező óraszámon felül konzultációs lehetőséget biztosítunk. Az elméleti tanfolyamot elméleti vizsga
követi.
Vezetési gyakorlat
Alapoktatás

Főoktatás

Összesen

Kötelező óraszámai (tanóra ideje 50 perc)
6 óra alapoktatás (rutin felkészítés)
17 óra városi vezetés
4 óra országúti vezetés
2 óra hegyvidéki vezetés
2 óra (15 perc BÜ, rutin 15 perc + 90 perc
forgalmi vizsga)
31 óra

Óradíja: 9000 Ft

279000 Ft

Árváltozás esetén a még le nem vezetett órákra a mindenkori óradíjat kell fizetni. Ha a jelöltnek nem elég a
kötelező előírt óraszám, akkor pótórákat vehet, melynek díja megegyezik a mindenkori alapóra díjával.
A pótvizsga a vizsgadíj újbóli megfizetése után legkorábban az 3. munkanapon lehetséges.
16. A hiányzás pótlásának módja: A Hallgató köteles a gyakorlati óráról való esetleges hiányzást időben,
de legkésőbb 24 órával előbb az oktató részére bejelenteni. Ez esetben a mulasztott gyakorlati órát az iskola,
ill. a gyakorlati oktató köteles egy más időpontban óradíj ismételt megfizetése nélkül megismételni.
Hallgatóra az oktató 20 percet köteles várni. Bejelentés nélküli távolmaradás esetén az óradíj felszámításra
kerül. Oktató akadályoztatása esetén a gyakorlati óra külön óradíj megfizetése nélkül más időpontban kerül
teljesítésre.
17. Tandíj befizetésének módja: készpénzfizetéssel az irodában, vagy átutalással,
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18. Mentesítések a „biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” tan- és vizsgatárgyakból:
• Bármely egyetemen, főiskolán szerzett
 gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöki vagy üzemmérnöki oklevél;
 gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöktanári oklevél;
 gépész-, autógépész-, közlekedés üzemmérnöki műszaki tanári oklevél;
 szakirányú műszaki oktatói oklevél.
• A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Karon és a
jogelőd Katonai Főiskolán szerzett
 harcjármű üzembentartó szakos oklevél;
 katonai gépjármű üzemeltető szakos oklevél;
 gépjármű technikus tiszti képesítés;
 harcjármű üzemeltetői üzemmérnök.
• „Műszaki ismeretek” szakos szakoktatói oklevél (vagy ezzel egyenértékű képesítés).
• Technikusi oklevél (szakközépiskolai érettségi)
 közúti járműgépész;
 közlekedésgépész;
 gépjármű-technikai;
 gépjárműüzemi;
 mezőgazdasági gépész;
 mezőgazdasági gépjavító;
 építőgépész;
 gépjárművezető és karbantartó.
• Szakképesítés – szakmunkás bizonyítvány
 autószerelő;
 anyagmozgatógép-szerelő;
 építőgép-szerelő;
 mezőgazdasági gépszerelő;
 gépjárművezető és karbantartó;
 mezőgazdasági gépész;
 fakitermelési gépkezelő;
 állattartó telepi gépész;
 kertészeti gépész;
 növénytermesztő gépész;
 erdőgazdasági gépész;
 mezőgazdasági gépszerelő és gépüzemeltető;
 mezőgazdasági gépjavító és karbantartó.
A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében szerzett gépjárműkezelői bizonyítvány.
19. A vizsgadíjak és azok megfizetésének módja.
Vizsgadíjak:
KRESZ
4600 Ft
Rutin vizsga
3500 Ft
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés
4400 Ft
Forgalmi vizsga
18500 Ft
Összesen
31000 Ft
Bü mentes
26600 Ft
.
A tandíj teljes összege vizsgadíjjal együtt 360000 Ft, melyet részletekben is megfizethetnek.
Bü. mentesség esetén 355600 Ft
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20. Tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadása: Ha a tanuló más intézménynél
kívánja folytatni tanulmányait, iskolánk kiadja a tanuló áthelyezési kérelmére 3 napon belül a képzési
igazolást térítésmentesen, mely tartalmazza az eddig megtartott elméleti és gyakorlati órák számát.
21. Az autósiskola 2020.09.01-től minden tanulóval felnőttképzési szerződést köt a 2013. LXXVII tv.
alapján amelyet a tanuló aláirásával elfogadja.
22. A vizsgázó jogai és kötelezettségei: A Hallgatónak jogában áll új oktatót kérni. Akár az elméleti, akár a
gyakorlati oktatás során bárminemű problémájával az iskola vezetőjéhez fordulhat.
Megszűnik a tanulói jogviszony a Cetán Autósiskola, ha
a) a rendeletben meghatározott képzési időket túllépte
b) a szerződést egyoldalúan írásban felmondja
c) a Tanuló áthelyezési kérelmét az iskola igazoltan kiadta
d) valamennyi vizsgáját sikeresen teljesítette
Szünetel a szerződés teljesítése, ha a tanuló a befizetett tandíjért járó szolgáltatásokat felhasználta, további
részleteket, pótvizsga díjakat nem fizeti meg. A teljesítés határidejét a szüneteltetés nem befolyásolja.
A Cetán Autósiskola. A képzési szerződést egyoldalúan felmondhatja, ha a tanuló
a) Az elméleti előadásokat viselkedésével zavarja, tanulótársak tanulását folyamatosan
akadályozza
b) Kivonja magát szándékosan az oktatói utasítások alól
c) Szándékosan kárt okoz.
A szerződéskötéstől számított 1 éven túl nem áll módunkban tandíjat visszafizetni.
23. A képzőszerv jogai és kötelezettségei
• Az érvényben lévő képzési rendeletek érvényesítése.
• Csak a befizetett elméleti és gyakorlati órák teljesítése.
• Kellő indok esetén az írásos szerződés felbontása.
• Az írásos szerződésben foglaltak teljesítése.
• Tanuló kérésére gyakorlati oktató változtatás.
• Képzés ellenőrzése.
• Oktatási időpontok lehetőségekhez mérten a tanulók igényei szerinti meghatározása.
• Színvonalas oktatás.
24. A képzés felügyeletét ellátó közlekedési felügyelet megnevezése, címe és telefonszáma:
KAV Felügyeleti és Módszertani Igazgatóság
1082. Budapest, Vajdahunyad u. 45.
Tel: +36 1 8141834
Innovációs és Technológiai Minisztérium Közúti Gépjármű- Közlekedési Hatósági Főosztály
1440. Budapest, Pf. 1.

Budapest, 2022. 01. 03.

Czene László Péter ev.
Cetán Autósiskola

Czene Lászlóné
Iskolavezető
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