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VÁLLALÁSI FELTÉTELEK
TÓBI-ÁSZ AUTÓSISKOLA
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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
KÉPZŐSZERV
Tóbiás – Bondár Kft.
Képzési engedély száma: KGHF/94003-1/2020-ITM
weboldal: www.tobi-asz.hu
e-mail: info@tobi-asz.hu
Ügyfélszolgálati telefon: +36 30 567 67 67
Vállalkozás formája: Korlátolt felelősségű társaság
Cégjegyzékszám: 05-09-033246
Adószám: 28775632-2-05
Bankszámla száma: OTP 11742441-21451346
Felnőttképzési engedély száma: B/2020/004569

AUTÓSISKOLA ADATAI
Név: Tóbi - Ász Autósiskola
Iskolavezető neve: Szabó Árpád
• telefonszáma: +36 30 567 67 67
• iskolavezetői bizonyítványának száma: 1249/1995
• jogcíme: megbízott iskolavezető
Cím: 3400 Mezőkövesd, Madách I. utca 1 / 3.
Ügyfélfogadás:
hétfő, szerda, csütörtök
17.00 – 19.00
péntek
14.00 – 16.00

TANFOLYAMRA JELENTKEZÉS
Akár személyesen irodánkban, akár az interneten lehetséges, a szükséges weboldal
link honlapunkon megtalálható.
Szükséges dokumentumok:
- személyi igazolvány,
- lakcímkártya,
- már meglévő vezetői engedély (amennyiben van vagy a kategória
jelentkezési feltétele),
- alapfokú iskolai végzettséget igazoló okirat.
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VIZSGAIGAZOLÁS KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
-

Sikeres elméleti és gyakorlati vizsgák,
közúti elsősegélynyújtásból tett sikeres vizsga (vizsga kizárólag a Magyar
Vöröskeresztnél tehető),
alapfokú iskolai végzettségről szóló igazolás bemutatása a vizsgaigazolás
átvételekor. (amennyiben a kategória szükségessé teszi)

ALAPFOKÚ ISKOLAI VÉGZETTSÉG (8 ÁLTALÁNOS) IGAZOLÁSÁNAK
MÓDJAI
-

-

a személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon
szerzett doktori címmel,
az iskolai végzettség igazolásáról szóló okmány eredeti vagy közjegyző
vagy a kiállító által hitelesített példányával, külföldi bizonyítványok,
okmányok eseten az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával
(hiteles fordítás nem szükséges, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott
tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által
létrehozott „bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban,
külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan –hatáskörrel
rendelkező- magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási
záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással
vagy három hónapnál nem régebbi, Magyarországon felsőoktatási
intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja,
hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget
igazol vagy meglétét előfeltételezi.

OKTATÁSI HELYSZÍNEK
Elméleti oktatás: 3400 Mezőkövesd, Madách I. utca 1 / 3.
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 3400 Mezőkövesd, Madách I. utca 1 / 3.
Egészségügyi tanfolyam: 3400 Mezőkövesd, Madách I. utca 1 / 3.
Gyakorlópálya: Vizsga és gyakorlópálya, Eger (Liliom utca 2.), illetve Felsőzsolca
Forgalmi vezetés: Miskolc és BAZ megye közútjai vagy Eger és Heves megye közútjai
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HIÁNYZÁS ÉS PÓTLÁS
Hiányzás esetén az elméleti óra pótlása ingyenes bármelyik párhuzamosan futó tanfolyamban vagy
későbbi időpontban. Gyakorlati óráról hiányzás esetén egyeztetés szükséges az oktató és a tanuló
között.

JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK
Tanuló jogai:
-

színvonalas oktatás igénybevételéhez való jog,
panaszának iskolavezetőhöz való eljuttatása, annak kivizsgálása, más
oktatóhoz, illetve képzőszervhez való átjelentkezés,
a nem teljesített szolgáltatásokra beszedett díjak visszaigénylése
szerződés szerint,
szerződés bontásának kezdeményezése.

Tanuló kötelezettségei:
-

tanfolyam és vizsgadíjak megfizetése,
a 24/2005. sz. GKM rendelet és módosításai szerint a vizsgáztatási és
képzési rendeletnek való megfelelés,
szándékos károkozás esetén a felmerült költségek megtérítése,
foglalkozásokon való részvétel,
alkalmazkodás az oktatás rendjéhez,
az e-learning keretrendszert szolgáltató E-Titán rendszerben történő
regisztrációra rendelkezésre álló idő: 90 nap a beiratkozás és az elméleti
tandíj megfizetésének dátumától kezdve. Amennyiben regisztráció nem
történik, Tanuló tudomásul veszi, hogy a tanfolyam csak újra beiratkozás
után folytatható.

Képző szerv jogai:
-

csak a befizetett elméleti és gyakorlati órák teljesítése,
megfelelő indok esetén az írott szerződés felbontása,
a tanfolyam díjának egyoldalú megváltoztatása, amennyiben a jogszabályi
háttér megváltozik. Természetesen a változtatás nem lehet
visszamenőlegese hatályú, tehát a már teljesített szolgáltatásokat nem
érinti.

Képző szerv kötelességei:
-

írásos tájékoztatóban és szerződésben szereplő megállapodásnak
megfelelően végezni a képzést,
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-

színvonalas oktatást biztosítani,
képzést ellenőrizni, áthelyezésre vonatkozó képzési igazolást 3 napon
belül kiadni,
tanuló kérésére gyakorlati oktatót változtatni.

TANULÓ ÁTHELYEZÉSE
A tanuló kérésére történhet. A rendszeresített nyomtatvány kitöltése szükséges,
melyen a képző szerv igazolja a tanuló által teljesített hivatalos óraszámokat és a
megtett kilométert.

MENTESSÉG AZ EGÉSZSÉGÜGYI TANFOLYAM ALÓL
Felmentést nyer aki az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi,
gyógyszerészi, az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi, védőnői;
dietetikusi; mentőtiszti; gyógytornászi; eü. szakoktatói; diplomás ápolói oklevéllel
(képesítéssel) rendelkeznek, illetve közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon vagy
eü. szakközépiskolát végeztek. Mentesül továbbá, aki 1969. július 1-je és 1983.
december 31-e között ’D’ vagy ’TR’ kategóriára, vagy 1984. január 1-je után szerzett
valamely járműkategóriában vezetői engedélyt, vagy járművezetői igazolványt.
További mentesítés a Vöröskeresztes igazolás megszerzése alól nem adható. A
mentesítési kérelmek elbírálásakor a szakma megnevezését és a szakképesítés szakmai
tartalmát kell meghatározónak tekinteni. Amennyiben a mentesítés érdekében az
elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító igazolás alátámasztására
külföldön, illetve nem magyar nyelven kiállított iratot nyújtanak be, azt hiteles magyar
fordítással és a Magyar Vöröskereszt által kiállított megfelelőségi nyilatkozattal is el
kell látni.,

ENGEDÉLYEZŐ HATÓSÁG ÉS A KÉPZÉS FELÜGYELETE
Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.
1033 Budapest, Polgár utca 8-10.
Tel:-+36 1 814-1800
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Középkelet-magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály
3527 Miskolc, József Attila u 20.
Tel: +36 46-500-025

Középkelet-magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály
Heves Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály
3300 Eger, Kossuth utca 26.
Tel: +36 36-510-308

E-learning tananyag szolgáltatója:
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„B” KATEGÓRIA
BEISKOLÁZÁSI FELTÉTELEK
-

Megkötött tanulmányi szerződés,
betöltött 16,5 éves életkor,
első tandíj részlet készpénzben történő megfizetése / átutalásról bizonylat
bemutatása / bankkártyás fizetés,
elméleti vizsgadíj befizetése,
egészségügyi alkalmassági igazolás 2 példányban (háziorvos állítja ki).

„B” KATEGÓRIA ESETÉN ELŐÍRT ORVOSI ALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT
-

I. csop. orvosi vizsgálat,
vizsgálat díja: rendeletben meghatározott díj,
jelentkező önmaga intézi, a szükséges igazolást a tanfolyamra
beiratkozáskor magával hozza és bemutatja.

VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI
Elméleti vizsga esetén:
-

elméleti képzés igazolt elvégzése és az első elméleti óra időpontjától
számítva legfeljebb 9 hónap telt el,
17. életévét betöltötte vagy legfeljebb 3 hónappal fiatalabb,
vizsgadíj befizetése,
BM rendeletben rögzített közlekedésbiztonsági és egészségi feltételeknek
megfelel.

A sikeres elméleti vizsga 24 hónapig érvényes. Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdő
időpontjától számolva 9 hónapon belül nem tesz kísérletet vizsgára, illetve ugyanezen
időponttól számítva 12 hónapon belül nem tesz sikeres vizsgát, akkor csak a teljes
tanfolyam megismétlését követően tehet újabb próbát. A megismételt tanfolyam díja
teljes mértékben a tanulót terheli.
Az egyéb – vizsga - alóli felmentést az iskolavezető kérésére a csatolt és hitelesített
okirat másolata alapján a Hatóság - erre - jogosult vezetője adhat.
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Gyakorlati vizsga esetén:
-

betöltött 17. életév,
érvényes orvosi alkalmassági,
befizetett vizsgadíj,
a gyakorlatra előírt menettávolságot (580 km) és szükséges óraszámot (29
óra) levezette, az a vezetési kartonon szerepel.

A TANFOLYAM TANTÁRGYAI, ÓRASZÁMAI
Az elméleti tanórák 45 percesek.
A vezetési gyakorlatot sikeres elméleti vizsga után lehet megkezdeni. A oktatóktól
igénybe vett szolgáltatást a tanuló számára az Autósiskola teljes egészében,
változatlan formában közvetíti.
Elméleti tantárgyak:
-

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
Közlekedési ismeretek
Gépkocsivezetés elmélete
o elméleti óraszám
összesen 28 óra
o E-learning oktatás esetén min 60 óra / 90 nap.

Gyakorlati óraszámok
-

alapoktatás:
városi vezetés:
országúti vezetés:
éjszakai vezetés:
Összesen :

9 óra
14 óra
4 óra
2 óra
29 óra

VÁLASZTHATÓ GÉPKOCSIK
Toyota Yaris (manuális váltó, dízel üzem)
Toyota Verso (manuális váltó, dízel üzem)
Toyota Prius (automata váltó, hibrid üzem)
3400 Mezőkövesd, Madách utca 1/3
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Skoda Fabia (manuális váltó, dízel üzem)
Seat Leon (manuális váltó, dízel üzem)
Suzuki Swift (manuális, benzin üzem)
Fiat Tipo (manuális, dízel üzem)

TANDÍJ ÉS BEFIZETÉSI MÓDOK, LEHETŐSÉGEK
Tandíj:
-

elmélet:
gyakorlat:
Összesen:

Gyakorlati óradíj:
pótóra:

40 000 Ft (e-learning pótdíjat tartalmazza)
195 000 Ft
235 000 Ft

7 000 Ft /óra
7 000 Ft / óra

átvett tanulók esetében:

7 500 Ft / óra

Jogsi Aktív Hiper:

9 500 Ft / óra *

Jogsi Aktív Szuper

12 000 Ft / óra*

Automata váltós oktatás

9 500 Ft / óra

*: részletek honlapunkon és irodánkban!
Tandíj megfizetésének ütemezése: (fizetés kizárólag irodánkban lehetséges)
Első részlet: beiskolázáskor -

40 000 Ft (e-learning díjat tartalmazza)

Második részlet: első gyakorlati órán: 70 000 Ft
Harmadik részlet: 10. gyakorlati órán: 70 000 Ft
Negyedik részlet: 20. gyakorlati órán: 70 000 Ft

Beiratkozás esetén a tankönyv ingyenes!

A gyakorlati óradíjak megváltoztatását az iskola egyoldalúan is kezdeményezheti,
amennyiben az oktatással kapcsolatos költségek nőnek.
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Vizsgadíjak: a mindenkor hatályos vonatkozó rendeletnek megfelelő díjak fizetendőek, jelenleg
az alábbiak:
-

Elméleti vizsga díja:
Gyakorlati vizsga díja:
Összesen:

4 600 Ft
11 000 Ft
15 600 Ft

Pótvizsga díja: az első vizsga díjával megegyező.

Vizsgahelyszínek:
-

elméleti vizsga helyszíne: Miskolc, József Attila utca 20. / Eger, Kossuth
utca 26.
gyakorlati vizsga helyszíne: Miskolc és országút / Eger és országút

Egészségügyi tanfolyam:
-

díja: aktuális díjakról érdeklődni lehet irodánkban, illetve honlapunkon
vizsgadíj: a mindenkor hatályos rendelet szerint (Vöröskereszt által kiadott
csekken fizetendő)
6 óra (4 elméleti óra + 2 gyakorlati óra)
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„A” KATEGÓRIA
BEISKOLÁZÁSI FELTÉTELEK
Feltételek/Kategória
Megkötött tanulmányi
szerződés
Tandíj első részlet
megfizetése
készpénzben vagy
átutalási bizonylat
bemutatása

Életkor

A
x

x

23.5 év („A2”
kategória
legalább 2 éves
megléte esetén
20 év)

Egészségügyi
alkalmassági igazolás
Elméleti vizsgadíj
megfizetése

x
x

ELMÉLETI VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI
Feltételek/Kategória

A

Elvégzett elméleti
tanfolyam és annak
kezdő időpontjától
számtva legfeljebb 9
hónap telt el

x

Egyéb feltételeknek
való megfelelés

x

Életkor

betöltött 24 év,
max. 3 hónappal
fiatalabb

BM rendeletben
rögzített
közlekedésbizonsági és
egészségi feltételeknek
megfelel

x
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GYAKORLATI VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI
Feltételek/Kategória

A

Érvényes orvosi
alkalmassági igazolás

x

Írni, olvasni tud

x

Életkor

betöltött 24 év

Vizsgadíj megfizetése

x

kötelező óraszám / km

26 óra / 390 km

„A” KATEGÓRIA ESETÉN ELŐÍRT ORVOSI ALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT
-

I. csop. orvosi vizsgálat,
vizsgálat díja: mindenkor hatályos rendelet szerint,
jelentkező önmaga intézi, a szükséges igazolást a vizsgára bocsátás előtt bemutatja.

A TANFOLYAM TANTÁRGYAI, ÓRASZÁMAI
Az elméleti tanórák 45 percesek.
A vezetési gyakorlatot sikeres elméleti vizsga után lehet megkezdeni. Az oktatóktól
igénybe vett szolgáltatást a tanuló számára az Autósiskola teljes egészében,
változatlan formában közvetíti
Elméleti tantárgyak és óraszámok, illetve gyakorlati óraszámok „A” kategória esetén
Tantárgyak:
-

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
Közlekedési ismeretek
Gépkocsivezetés elmélete

3400 Mezőkövesd, Madách utca 1/3
Tel: 06 30 567 67 67 / 06 49 499 723
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„A korl” vagy „A2” két éven „A korl” vagy „A2” két éven
belül
túl

Óra típusa/ Feltétel

Motoros előélet nélkül

Elmélet (E-learning
óraszám)

24 óra (min 60 óra / 90 nap)

-

3 óra (min 60 óra / 90 nap)

-

3 óra (min 60 óra / 90 nap)

Gyakorlat

26 óra

16 óra

10 óra

12 óra

8 óra

„A1” kategória 2 éven belül „A1” kategória 2 éven túl

VÁLASZTHATÓ MOTOROK
A gyakorlati képzés és a vizsga saját motorral vagy az iskola által aktuálisan biztosított
motorral teljesíthető.

TANDÍJ ÉS BEFIZETÉSI MÓDOK, LEHETŐSÉGEK

Tandíj megfizetésének ütemezése: (példa: motoros előélet nélkül)
Első részlet: beiskolázáskor gyakorlati képzés 50%-a,

elméleti tandíj vagy ennek hiányában a

Második részlet: 1. gyakorlati órán:

gyakorlati képzési díj 50%-a,

Harmadik részlet: 5. gyakorlati órán:

gyakorlati képzési díj 50%-a.

Beiratkozáskor a tankönyv ajándék!

3400 Mezőkövesd, Madách utca 1/3
Tel: 06 30 567 67 67 / 06 49 499 723
Viber / Whatsapp / Kik: 06 30 567 67 67
E-mail: info@tobi-asz.hu
www.tobi-asz.hu
Engedély szám: KGHF/94003-1/2020-ITM
Felnőttképzési engedély száma: B/2020/004569

16

Vizsgadíjak: a mindenkor hatályos vonatkozó rendeletnek megfelelő díjak fizetendőek, jelenleg
az alábbiak:
-

Elméleti vizsga díja:
rutin vizsga
Gyakorlati vizsga díja:
Összesen:

4 600 Ft
4 700 Ft
11 000 Ft
20 300 Ft

Pótvizsga díja: az első vizsga díjával megegyező.
Vizsgahelyszínek:
-

elméleti vizsga helyszíne: Eger, Kossuth utca 26.,
rutin vizsga helyszíne: Eger, Nagylapos (vizsgapálya),
gyakorlati vizsga helyszíne: Eger és országút

Egészségügyi tanfolyam:
-

díja: aktuális díjakról érdeklődni lehet irodánkban, illetve honlapunkon
vizsgadíj: mindenkor hatályos rendelet szerint (Vöröskereszt által kiadott
csekken fizetendő)
6 alkalom (4 elméleti + 2 gyakorlati)
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„AM” KATEGÓRIA
BEISKOLÁZÁSI FELTÉTELEK
-

Betöltött 13,5 éves életkor,
felnőttképzési szerződés aláírása,
elméleti vizsga megfizetése.

VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI
Elméleti vizsga esetén:
- elméleti képzés igazolt elvégzése és az első elméleti óra időpontjától
számítva legfeljebb 9 hónap telt el,
- 14. életévét betöltötte vagy legfeljebb 3 hónappal fiatalabb,
- vizsgadíj befizetése,
- BM rendeletben rögzített közlekedésbiztonsági és egészségi feltételeknek
megfelel.
Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:
- betöltött 14. életév,
- befizetett vizsgadíj,
- a gyakorlatra előírt menettávolságot (100 km) és a szükséges óraszámot
(11 óra) levezette, az a vezetési kartonon szerepel.

A TANFOLYAM TANTÁRGYAI, ÓRASZÁMAI
Az elméleti tanórák 45 percesek.
A vezetési gyakorlatot sikeres elméleti vizsga után lehet megkezdeni. Az oktatóktól
igénybe vett szolgáltatást a tanuló számára az Autósiskola teljes egészében,
változatlan formában közvetíti
Elméleti tantárgyak:
-

Közlekedési ismeretek
Gépkocsivezetés elmélete
elméleti óraszám
20 óra
E-learning oktatás esetén max 60 óra / 90 nap alatt.
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Gyakorlati óraszámok
-

rutin oktatás
forgalmi és vizsga
összesen

4 óra
7 óra
11 óra

VÁLASZTHATÓ MOTOROK
Explorer GT 50 (automata váltó)

TANDÍJ ÉS BEFIZETÉSI MÓDOK, LEHETŐSÉGEK
Tandíj:
elmélet:

30 000 Ft

gyakorlat:

54 000 Ft (4 500 Ft / gyakorlati óra)

Összesen

84 000 Ft

Tandíj megfizetésének ütemezése:
Első részlet: beiskolázáskor:

30 000 Ft elméleti tandíj

Második részlet: 1. gyakorlati órán: 22 500 Ft, sikeres elméleti vizsgát
követően, a járműkezelés gyakorlás kezdete előtt,
Harmadik részlet: rutin vizsga után:
után, forgalmi gyakorlás előtt.

31 500 Ft, sikeres járműkezelés vizsga

Vizsgadíjak: a mindenkor hatályos vonatkozó rendeletnek megfelelő díjak fizetendőek, jelenleg
az alábbiak:
-

elméleti vizsga díja:
rutin vizsga díja:
gyakorlati vizsga díja:
Összesen:

4 600 Ft,
3 600 Ft
3 600 Ft
11 800 Ft

Pótvizsga díja: az első vizsga díjával megegyező.
Vizsgahelyszínek:
-

elméleti vizsga helyszíne: Miskolc, József Attila utca 20. vagy Eger, Kossuth
utca 26.,
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-

rutin vizsga helyszíne: Mezőkövesd, Szent Imre Tagiskola udvara vagy Eger,
Vizsgapálya (Liliom utca 2.),
gyakorlati vizsga helyszíne: Mezőkövesd vagy Eger.

Egészségügyi tanfolyam:
-

díja: aktuális díjakról érdeklődni lehet irodánkban, illetve honlapunkon
vizsgadíj: a mindenkor hatályos rendelet szerint (Vöröskereszt által kiadott
csekken fizetendő)
6 óra (4 elméleti óra + 2 gyakorlati óra)
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