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Tisztelt Hallgatónk!
Üdvözöljük Önt abból az alkalomból, hogy Akkreditált Autósiskolánkat választotta vezetői engedélyének megszerzése
érdekében. Tájékoztatjuk, hogy iskolánk segédmotoros ( „AM”), motorkerékpáros („A1”, „A2”, „A”), és személygépkocsi
(„B”) kategóriákban végez képzést.
A gyors és eredményes vizsga érdekében az alábbiakat ajánljuk szíves figyelmébe:
Elméleti oktatást Autósiskolánk 2016 óta (az E-Educatio Zrt.-vel szerződve) főként távoktatási rendszeren keresztül végzi, de
igény esetén tantermi képzésre is van lehetőség.
A gyakorlati oktatás helyei:
> Rutin, illetve járműkezelési oktatás helye:
> Gyakorlati oktatás váltási helye i :

Tanpálya (Baja, Burg Ete utca)
Baja, Czirfusz utca Aranygolyó ételbár
Baja, Szentháromság tér
Baja, III. Béla Gimnázium

1. Tanfolyami felvétel feltételei
A 24/2005 (IV/ 21.) GKM. rendelet szerint a járművezetőket tanfolyamon kell képezni.
Képzésre az vehető fel, aki:





a jogszabályban meghatározott életkort betöltötte, tanfolyami képzés esetén annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb
a képzés megkezdésekor nyilatkozik arról, hogy rendelkezik az előírt alapfokú iskolai végzettséggel
nem gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetén írni, olvasni tud
és közlekedésbiztonsági szempontból alkalmas.

Nem magyar állampolgár (külföldi) a tanfolyamra ugyan felvehető, de a vezetői engedélyét csak akkor lehet kiadni,ha
rendelkezik magyarországi lakcímmel, vagy legalább 185 napig érvényes magyarországi tartózkodási engedéllyel.
Amennyiben a külföldi vezetői engedélyből az egészségi alkalmasság időtartama nem állapítható meg, vagy az a magyar
jogszabályban meghatározott időtartamtól eltér, az egészségi alkalmassági igazolást is be kell mutatni.
Életkor: a külön jogszabályban meghatározott életkorok: "AM."14 év, "A1" 16 év; "A2" 18 év, „A2” két éven belüli „A1”gyel 18 év, "A" 24 év, „A” két ével belüli „A1”/”A2” esetén is 24 év, „A” két éven túli „A2”-vel 20 év, "B" 17 év
Az elméleti képzés az orvosi alkalmasságról szóló igazolás nélkül is megkezdhető illetőleg befejezhető. Azonban az
elméleti vizsgára bocsátásnak továbbra is feltétele az orvosi alkalmasságot igazoló orvosi vélemény csatolása, amelyet a
tanuló köteles leadni ügyfélszolgálatunkon.
Az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozni kell. A tanuló az alapfokú iskolai végzettségét
legkésőbb az első vizsga napján köteles bemutatni a KAV Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztályán. Erre az eredeti
okmány, vagy közjegyző vagy a kiállító által hitelesített másolat a megfelelő, külföldi bizonyítvány esetén az eredeti
okmányt és annak hiteles fordítását fogadják el.
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Szerződéskötés: A tanuló a tanfolyamra jelentkezéskor a személyi okmányai felmutatásával egyidőben egy jelentkezési lapot tölt
ki, melyen köteles megadni egy telefonszámot illetve egy (nem freemail és citromail-re végződő) e-mail címet. Fiatalkorú esetén
a tanfolyamra való felvétel feltétele, a szülő beleegyezése, amelyet a tanulószerződésben aláírásával elismer.
A szükséges adatok felvétele után, az Autósiskola beiskolázza a tanulót az E-Educatio Zrt. által működtetett e-Titán rendszerbe.
Az e-learning oktatás esetén az első belépéstől számított 90 nap/60 óra áll a tanuló rendelkezésére, hogy befejezze
tanulmányait, és megfeleljen az egyes tananyagok utáni teszten. Amennyiben a tanfolyamot nem tudja befejezni 60 óra
vagy 90 nap alatt, úgy a további tananyagot csak pótóra vásárlása után folytathatja. (részlet az eTITÁN felhasználói
kézikönyvéből)
Fontos határidők az oktatás során:
A tanuló az elméleti oktatás első napjától számított 9 hónapon belül kell, hogy elméleti vizsgán részt vegyen. Ha az oktatás
megkezdésétől számított 9 hónapos határidőből kicsúszik, akkor csak a tanfolyam megismétlését követően jelenthető újabb
elméleti vizsgára.
Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit,
akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára!
A sikeres elméleti vizsga dátumától számított 2 éven belül pedig sikeres forgalmi vizsgát kell tenni.
Orvosi alkalmasság:
1. az 1. alkalmassági csoportba sorolt egészségügyi vizsgálatot az illetékes háziorvos, a munkavállaló
esetében a munkáltató részére alapszolgáltatást nyújtó foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa vagy az
illetékes háziorvos
2. a 2. alkalmassági csoportba tartozó munkavállaló esetében foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa végezheti
el.
Pályaalkalmasság: Két éven belül azonos kategóriából tett ötszöri sikertelen forgalmi vizsgát követően pályaalkalmassági
vizsgálatra kell menni.
A tandíj befizetése: házi pénztárba nyugta ellenében történik
Az összes anyagot - (Jelentkezési lapot, nyilatkozatot, valamint az orvosi igazolást) ügyfélszolgálatunknál kell leadni
illetve aláírni, amikor a tanuló végzett a tanfolyammal és elméleti vizsgajelentését kérvényezi.
Vizsgadíj befizetése: Az első elméleti vizsga díját bizonylat ellenében ügyfélfogadó irodánkban kell leadni, a gyakorlati
vizsga díját a KAV Bács-Kiskun Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály pénztárában (6500 Baja, Nagy István u.
40. 1.emelet) a gyakorlati oktató jelenlétében kell befizetni.
A képzés és a vizsgák sorozata a következő:
Elméleti tanfolyamra való jelentkezés → elméleti tanfolyam elvégzése → sikeres elméleti vizsga → gyakorlati képzés
elvégzése → sikeres gyakorlati vizsga → vizsgaigazolás továbbítása a közlekedési igazgatási hatóság (okmányiroda)
részére → vezetői engedély kiállítása

2. Tantárgyak, óraszámok (tantermi képzés esetén)
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Bővebb adatokat az 1.számú melléklet tartalmaz.
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Az eredményes felkészüléshez a következő szakirodalmat ajánljuk tantermi képzés esetén:
 Kotra Károly: Interaktív KRESZ könyv személygépkocsi-vezetők részére
 Motorkerékpárosok, segédmotorosok tankönyve
Tantermi oktatásnál az elméleti tanórák időtartama 45 perc, két tanóránként 15 perc szünettel.
Az egyéni tanulás során felmerülő problémáit a konzultáción okvetlen jelezze az előadó felé. A tananyag könnyebb
elsajátítását számítógépes oktatóprogramok, szemléltető eszközök segítik.
Elméleti vizsgára az bocsátható, aki:
 aki a tanfolyam elméleti részét a jelen vállalkozási feltételekben meghatározott óraszámok szerint teljesítette
illetve az e-Titán rendszeren keresztül a Képzési igazolást megszerezte és adott tanfolyam megkezdésétől
számított kevesebb mint 9 hónap telt el
 továbbá megfelel a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi, valamint közlekedésbiztonsági
feltételeknek
 nem gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányul vizsga esetén írni, olvasni tud
 a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül a jogszabályban előírt életkornál legfeljebb 3
hónappal fiatalabb
 megfizette a tanulói szerződésben meghatározott tanfolyamdíjat
 illetve az igazgatási szolgáltatási díjat vagy a képző szervnek vagy közvetlenül a KAV-nak megfizette
Vezetési gyakorlat tantárgy oktatását valamennyi elméleti tantárgyból tett sikeres vizsga után lehet megkezdeni.
Közúton a forgalmi feladatok oktatása – kivéve „B” kategória - csak a sikeres járműkezelési vizsga után kezdhető meg.
Gyakorlati vizsgát csak az tehet, aki betöltötte a kategóriájának megfelelő jogszabályban előírt életkort, a kötelező
minimum óraszámokat levezette illetve a kötelezően előírt menettávolságot teljesítette.

3. Vezetési gyakorlat
Egy tanóra 50 perc vezetésből és 10 perc szünetből áll.
Oktatást a szakoktatók általában munkanapokon 6 órától végezhetnek. Iskolánknál a gyakorlati oktatáshoz a tanuló
a következő jármű típusokból választhat:
 Segédmotor: Popcorn
 „A1" : Honda CBR 125 R
 „A2”: BMW F 650
 „A" : Suzuki
 Személygépkocsik: Opel, Peugeot, Suzuki
Amennyiben saját járművet kíván használni a motoros oktatáshoz, annak feltételeit külön szerződésben kell meghatározni.
A vezetési gyakorlat alap- és főoktatási részében meghatározott feladatokból áll. A kötelezően előírt min. óraszámokat
mindenkinek le kell vezetni. Egyéni adottságnak, nemnek, életkornak itt jelentős szerepe van és befolyásolja a
személyenkénti óraszükségletet. A forgalmi feladatra előírt óraszámok – kivéve „B” kategória - csak sikeres
járműkezelési vizsga után kezdhetők meg. Hiányozni nem lehet, és a mulasztást pótolni kell. Az oktatás során a járműben
a tanuló, a szakoktató és az ellenőrzésre jogosult személyek tartózkodhatnak. Ezen kívül a tanuló hozzájárulásával jelen
lehetnek még szakoktató-jelöltek.
A kétkerekű járművek vezetőinek gyakorlati oktatása és vizsgája során a tanuló a következő felszereléseket köteles viselni:
bukósisak, szemüveg (a bukósisak kialakításától függően), protektoros hosszúnadrág (nadrágba vagy nadrágra illeszthető
térdprotektorral) és protektoros dzseki (dzsekibe vagy dzsekire illeszthető könyök- és gerincprotektorral), protektoros
kesztyű, magas szárú, zárt cipő vagy csizma, elöl-hátul „T” betűjelzéssel ellátott, tanulónként eltérő színű vagy számozott
tanulómellény.
A főoktatás és a vizsga során rádió adó-vevővel biztosítjuk a kapcsolatot.
Motorkerékpár hátsó ülésén oktatás közben személy nem szállítható. A tanuló, ha az oktató nem jelenik meg a megbeszélt
helyen és időben, akkor legalább 20 percet várjon rá. Fordított esetben az oktató a teljes tervezett vezetési időt köteles
megvárni.
A ténylegesen vezetéssel töltött időt (kezdete-vége), kilométert, dátum szerint a vezetési kartonon rögzítik, a tanuló
valamint az oktató aláírásával hitelesítik.
A gyakorlati vezetés egyben forrása a legtöbb konfliktusnak is, ezért szükségesnek tartjuk rögzíteni a tanulók jogait és
kötelezettségeit.

-3-

4. A tanuló jogai, kötelezettségei
4.l A tanulónak joga van:
- a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalkozási feltételeit
- a vállalkozási feltételek valamennyi pontjában ígért szolgáltatást a képzőszervtől számon kérni, igénybe venni,
- a képzést megszakítani
- a tanfolyam elvégzett részéről hivatalos igazolást kérni,
- a tantermi elméleti tanfolyamon mulasztását ingyenesen pótolni és akár több tanfolyamot is (a vizsga előtt, annak sikere
érdekében) az egyszer kifizetett díjért igénybe venni,
- egyeztetni a gyakorlati vezetés időpontjait oktatójával és bizonyos ésszerű határok között kérni, hogy a lakásra ill. a
munkahelyére menjen el érte,
- oktatót, kocsi típust választani és azon a kocsin vizsgázni,
- oktatócserét kérni,
- megbeszélt gyakorlati órákat legalább 24 órával előtte lemondani,
- panaszt tenni és jogos esetekben kártérítést követelni,
- titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától egyaránt a személyiséget érintő kérdésekben,
- a tanfolyamról számlát kérni.
A tanulónak joga van tanulmányait másik képző szervnél folytatni. Az addig elvégzett tanulmányairól a képzőszerv köteles 3
munkanapon belül igazolást kiállítani (3 példányban), mely igazolás két példányát a tanulónak kell átadnia. Azonban ehhez
szükséges, hogy a tanuló az elvégzett tanfolyam díját maradéktalanul megfizesse a képzőszervnek.
4.2 A tanutó kötelessége:
- a tandíjat minden esetben megfizetni,
- a vizsgadíj befizetését igazoló számviteli bizonylatot az elméleti vizsga kiírása előtt bemutatni
- a képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és betartani,
-az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon józan, kipihent állapotban és az oktatási körülményekhez igazodó öltözetben
megjelenni,
- az általános emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, azokon aktívan közreműködni,
- a tanfolyami órákra készülni és az oktatói utasításokat követni (különösen fontos ez a gyakorlati vezetésnél, ahol az oktató a
felelős vezető),
- késés esetén az oktatóra legalább 20 percet várni,
- mulasztásait, hiányzásait pótolni,
- a munkavédelmi előírásokat betartani.

5. A képzőszerv jogai, kötelezettségei
5.1 A képzőszerv jogai:
-amennyiben a tanuló, az oktatási szerződésben aláírásával elfogadja a képzőszerv vállalkozási feltételeit úgy az abban szereplő
feltételeket, megfelelősségeket számon kérni.
-ha a hallgató a tanfolyam díjat nem a pénzügyi részben meghatározott időben és módon fizeti ki és közben a tanfolyam díja
megváltozik, úgy a képzőszerv az új árakat veszi figyelembe. A gyakorlati tandíjváltoztatás jogát fenntartjuk.
-esetleges szerződésbontásnál a tanfolyamra meghirdetett kedvezmények nem vehetők figyelembe.
-a képzés közvetített szolgáltatás keretében is történhet.
5.2 A képzőszerv kötelessége:
-az érvényben levő oktatási tematika, valamint a vállalkozási feltételekben foglaltak szerint végezni a teljes tanfolyami képzést.
- a tanuló kérésére 3 munkanapon belül kiállítani a képzési igazolást.

6. Tanfolyamról kizárás
Szeszesital, vagy más hasonlóan ható szer (gyógyszer, kábítószer stb.) hatása alatti állapotban a képzés bármely szakaszában
tilos az oktatáson való részvétel, amely a tanfolyamról való azonnali kizárást eredményezi.
Szintén azonnali kizárást jelent, ha valaki a tanfolyam rendjét, fegyelmét súlyosan megszegi. A tanfolyamról kizárt tanulót nem
illeti meg a tandíj-visszatérítés.

7. Hiányzás pótlása és annak költségei
a)
b)

A kötelezően előírt minimális óraszámokat és menettávolságot az elméleti és gyakorlati foglakozásokon
mindenkinek teljesíteni kell. Hiányzás esetén a mulasztást pótolni kell. Vizsgára csak ezt követően írható ki a tanuló.
A tantermi elméleti tanfolyamon a hiányzás pótlásáért fizetni nem kell. Az elméleti órák – tantárgyanként- 10 %-áról
való hiányzás esetén azt a tanuló egyénileg is pótolhatja vagy az oktatóval pótolja egy megbeszélt időpontban.
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c)

A gyakorlati vezetés esetén a kieső időt pótolni kell. Amennyiben a vezetés a gyakorlati oktató vagy a képzőszerv
hibájából hiúsult meg, úgy a tanulónak természetesen nem kell fizetnie és a kiesett időt ingyen pótolhatja.

8. A tanuló áthelyezése és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja
Másik iskolához való távozásra lehetőség van. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a képzésre irányuló szerződést
egyoldalúan csak igen alapos indokkal érdemes megszakítani, mert annak komoly anyagi vonzata is van. Az képzési
igazolás nyomtatványt a tanuló kérésére 3 munkanapon belül ki kell állítani 3 példányban, 1 példány az elbocsátónál
marad, 2 példányt a kérelmezőnek kell átadni. A nálunk teljesített oktatásokról hivatalos igazolást adunk ki. Az
igazolás a tanuló áthelyezéséhez semmilyen indokkal nem tagadható meg az iskolavezető által.
b) Annak az ügyfélnek, akinek tandíjtartozása van, annak a tartozását, áthelyezése előtt rendeznie kell!
a)

9. Észrevétel, Kérelem, Panasz
Egy esetleges konfliktus általában az oktatás során kezdődik. Javasoljuk, ilyenkor elsősorban oktatójához forduljon, és
vele rendezze problémáit. Ha ez nem segít, akkor panaszával, kérésével keresse fel ügyfélfogadó irodánkat, (6500
Baja, Kölcsey Ferenc u. 23-25/8. Telefon: 30/9435-985), vagy forduljon Bukor László iskolavezetőhöz (06-30/9435985)
Az iskolavezető félfogadási ideje: előzetes egyeztetés után, munkanapokon: 14-16 óráig. Bármilyen kérését,
panaszát, észrevételét írásban is beadhatja. Az Ön képzésével kapcsolatos valamennyi ügyben csak Ön, vagy a
törvényesen meghatalmazott jogi képviselője járhat el. Senki másnak, még a legközelebbi hozzátartozónak sem adunk ki
információt vagy fizetünk vissza tandíjat. Amennyiben az iskolavezető az Ön számára nem intézkedett megnyugtató
módon, úgy a következő szervekhez fordulhat:
Felügyeleti szerv:

Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM).
1011 Budapest, Fő utca 44-50.
(1440 Budapest, Postafiók 1.)

10. Pénzügyi feltételek
Tandíj alatt a teljes képzési szolgáltatást kell érteni még akkor is, ha a részletekben lett meghatározva és megfizetve.
Tan- és vizsgadíjat az irodánkban, készpénzben lehet befizetni. Részletfizetés vagy pótóra vásárlásra ügyfélszolgálati
irodánkban van lehetőség, szolgáltatást csak ezt követően biztosítunk.
Részletfizetés lehetséges. A tanfolyam indulásakor az elméleti tanfolyam díját kell befizetni melyet első részletként,
foglalónak tekintünk, a PTK. idevonatkozó rendelkezései szerint. A tandíj további részét 3 egyenlő részletben, az első részt
a járműkezelési vizsgáig, míg a fent maradó részt a tanfolyam végéig, de legkésőbb a forgalmi vizsgára való kiírásig kell
rendezni (forgalmi vizsga előtt egy héttel). A csoportos foglalkozásokat igénylő szolgáltatás (elméleti tanfolyam)
tandíjrésze a tanfolyam beindulása után nem változik és nem is kérhető, téríthető vissza.
Gyakorlati tandíj esetében, az esetleges tandíjváltozás jogát az autósiskola fenntartja.
A tanfolyam beindítása után, amennyiben gyakorlati tandíjváltozás történik úgy a tanulót az iskola a
változást megelőzően l hónappal köteles értesíteni. Ebben az esetben az autósiskola lehetőséget biztosít tanulói
számára, ezen időszakban, még a régi áron történő, tandíj előre megfizetésére. Amennyiben a tanuló nem kíván élni
ezzel a lehetőséggel, úgy további szolgáltatást csak új tanulmányi szerződés megkötése után biztosítunk.
A gyakorlati vezetési órák – kivéve „B” kategória - és a pótórák díjai megegyeznek.
A tanfolyam félbeszakítása esetén a tanuló - írásbeli kérelemre (pl: a tanuló másik autósiskolánál szeretné folytatni a
képzést) - fel nem használt tanfolyamdíjat visszaigényelheti, kezelési költség és az estlegesen nyújtott kedvezmény levonása
után.
A kezelési költség nem lehet több, mint a teljes tandíj 10%-a. Nem kell a kezelési költséget megfizetni annak a tanulónak,
aki a képzést az oktató vagy képző szerv hibájára visszavezethető okok miatt szünteti meg és kéri át magát másik képző
szervhez.

11. Amit a vizsgáról általában tudni kell
-

Pontos időben kell megjelenni.
Az elméleti vizsgáztatás számítógépen történik, melyet a Bács-Kiskun Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési
Osztály Bajai Kirendeltségén végeznek. (Cím: Baja, Nagy István u. 40. Tel.: 79/795-100)
Valamennyi vizsgán a tanulónak igazolnia kell a személyazonosságát (pl.: személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány,
stb.), be kell mutatnia a jogosítványát (ha már rendelkezik vele) és az első elméleti vizsgán a bizonyítványát is
(amennyiben az nem lett bemutatva az elméleti vizsgára való jelentéskor)
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-

Aki a vizsgán valamely tárgyból nem felelt meg ,az legkorábban 3 munkanap eltelte után tehet újabb
vizsgát a pótdíj befizetésével.
Forgalmi vizsga – „B” kategória kivételével - csak sikeres járműkezelési vizsga után tehető.

A vizsgát a vizsgabiztos köteles felfüggeszteni és a hatóság vezetője hat hónapra eltilthatja azt, aki:
 a személyazonossága tekintetében a vizsgabiztost megtévesztette vagy azt megkísérelte,
 a vizsgán szeszes ital vagy más hasonlóan ható szer hatása alatt van,
 vagy egyébként a jármű biztonságos vezetésére alkalmatlan,
 a vizsgabiztos döntésének meghozatalában előny adásával vagy ígéretével, fenyegetéssel befolyásolni törekedett.
- A vizsgát a vizsgabiztos felfüggesztheti és a vizsgabizottság vezetője három hónapra eltilthatja azt, aki a vizsga
rendjét megzavarta.
- A vizsgát a vizsgabiztos abban az esetben is felfüggesztheti, ha a szakoktató a vizsga eredményének befolyásolására
törekedett.
Ebben az esetben a szakoktató kaphat a vizsgabizottság vezetőjétől legfeljebb hat havi eltiltást a vizsgákon való
részvételtől.
- Érvénytelenített vizsga: érvénytelennek kell tekintenie a közlekedési hatóságnak azt a vizsgát, amelyet a
hatóság félrevezetésével, hamis adatok közlésével, jogszabályokban előírt feltételek hiányában, vagy a
vizsgáztatás szabályainak megszegésével tettek le.
Fontos tudnivaló még, hogy az egyes járműkategóriához tartozó vizsgákat a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga
letételének időpontjától számított két éven belül lehet letenni. A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig
érvényes. Amennyiben azonos kategóriában a megelőző 2 éven belül 5 sikertelen gyakorlati forgalmi vizsgát tett,
rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt vennie. Ha a vizsgázó valamelyik kategóriában (alkategória vagy
kombinált kategória) tett 5 sikertelen forgalmi vizsgát követően a rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton
"járművezetésre pszichológiailag alkalmas" minősítést szerzett, a továbbiakban járművezetői vizsgáihoz kapcsolódóan
rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatra nem kötelezhető.

12. Vizsgadíjakról
A vizsgadíjakat eseményszerűen kell befizetni, mindig az adott vizsga előtt
Elméleti vizsga díja járműkategóriánként 2019-ben:
Írásbeli és szóbeli:
„A1” , „A2”, „A” , „B” , AM”

6000 Ft

Számítógépes:
„A1” , „A2”, „A” , „B” , „AM”

4600 Ft

Gyakorlati vizsga díja járműkategóriánként és vizsgatárgyanként 2019-ben:
Járműkezelési vizsga
„A1” , „A2.” , „A”
„AM”

4700 Ft
3600 Ft

Forgalmi vizsga:
„A1” , „A2.” , „A” , „B”
„AM”

11000 Ft
3600 Ft

Orvosi alkalmassági igazolás

7200 Ft

Sikeres felkészülést és eredményes vizsgát kívánunk!
Bukor László
Iskolavezető
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