
 

 

Tisztelt Tanulóink! 
 
Annak érdekében, hogy mindannyian biztonságban legyünk, a következő intézkedéseket hoztuk, melyek 

betartása KÖTELEZŐ határozatlan ideig iskolánkban.  

Egymás egészségének érdekében mi magunk is igyekszünk betartani a szabályokat, folyamatosan 

fertőtlenítünk, szellőztetünk, egyszerre egy tanulóval foglalkozunk, hogy minimalizáljuk a találkozások 

számát.  

Kérjük ehhez az Önök együttműködését is, az alábbi egyszerű szabályok betartásával: 

- Ügyfélszolgálati irodánk (Érd, Felső u. 2.) rövidített nyitva tartással áll rendelkezésükre  

  H-CS 10:00-16:00 óráig, P 10:00-13:00.  

- Százhalombattai tantermünk (Százhalombatta, Liszt F. st. 39.) Szerdán 15:00-17:00 óráig tart nyitva  

  (Itt csak felvilágosítás történik!).  

- Kérjük, csak akkor jöjjenek, ha egészségesnek érzik magukat, kísérő személy lehetőleg ne jöjjön!  

- Kártyával nem tudnak nálunk fizetni, de készpénz helyett választhatják az átutalást is.  

 

Tantermi képzéses tanfolyamainkról (AM, A1, A2, A és B kategória) tájékozódjon honlapunkról. 

 

Aki az e-learning képzési formát választja (B+E, C, C+E, D, GKI képzéseknél csak ez a lehetőség!), 

annak a beiratkozási folyamat a következő (Beiratkozás, utalás után lehetséges!):  

 

1. online jelentkezési lap kitöltése a www.budias.hu weboldalon (GKI képzésnél nem kell!) 

 

2. elméleti tandíj + vizsgadíjak (elméleti és gyakorlati összesen) + vöröskeresztes tandíj összegét 

(amennyiben szükséges), átutalása a következő számlaszámra:  

 

Bankszámlaszám: 10403136-31353957-00000000  

Számlatulajdonos: Budiás János György E.V.  

Közlemény: tanuló neve és kategória  

 

Utalandó összegek kategóriánként:  

„AM”- 76.800.-Ft(vöröskeresztes tanfolyamdíjjal) 

„A1”/„A2”/„A”- 67.300.- Ft (vöröskereszt nélkül) 

„B” – 80.600.- Ft (vöröskeresztes tanfolyamdíjjal) 

„B+E” – 92.700.- Ft 

„C” – 92.700.- Ft  

„C+E” – 88.100.- Ft  

„D” – 91.000.- Ft  

GKI CT, DT – 80.000.- Ft  

GKI CA, DA – 175.000.- Ft  

GKI CDT – 120.000.- Ft  

GKI CDA – 250.000.- Ft  

GKI CTDA – 195.000.- Ft 

 

3. E-mail ( iroda@budias.hu ) küldése a következő adatokkal:  

-Személyi igazolvány (mindkét oldala, jól olvashatóan)  

-Lakcímkártya (mindkét oldala, jól olvashatóan)  

-Jogosítvány (mindkét oldala, jól olvashatóan) 

-Utalás igazolása  

-GKI esetén a régi GKI kártya (mindkét oldala, jól olvashatóan) 

-Ha esetleg van felmentés (pl. autószerelő végzettség...), a felmentésül szolgáló bizonyítvány (jól 

 olvashatóan)  

 

4. Utalás beérkezése után e-mailben tájékoztatjuk Önöket a további teendőkről.  

 

Gyakorlati képzéssel kapcsolatban, kérjük, érdeklődjön oktatójánál!  

Együttműködésüket előre is köszönjük!  

 

Érd, 2023.02.06.  

Budiás János  

iskolavezető 

mailto:iroda@budias.hu

