TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL
„A” kategória 2 éven túli A1-el
Nemzetközi kategória: „A” kategóriába tartozó, oldalkocsi nélküli motorkerékpár, legalább 595 cm³
hengerűrtartalommal és legalább 50kW motorteljesítménnyel.

1. A képzőszerv adatai:
neve: ABC Autós-Motoros Iskola Bt
székhely: 1192. Budapest, Aba utca 4.
cég név: ABC Bt
telefonszám: +36-30-933-5885
e-mail cím: abc.autosiskola@gmail.com
honlap:

abc-autosiskola.hu

adószám: 28430056-1-43
Fk. nyilvántartási szám B/2020/007088
2. Cég formája:
betéti társaság TEAOR: 85.53
3. Cégbírósági bejegyzés száma:
01-06-219848
4. Iskolavezető neve, e-mail címe, telefonszáma:
Szűcs Lajosné (abc.autosiskola@gmail.com) +36-30-933-5885
5. Az ügyfélfogadó címe:
Budakeszi Művelődési Központ (2092. Budakeszi, Fő u. 108.)
Időpont: csütörtök 9.00 – 17.00
6. Tanfolyamra való felvétel módja:
személyesen, az iskola weboldaláról online, vagy email-en bejelentkezve személyazonosító iratok, esetleg meglévő vezetői engedély bemutatása vagy bescannelése,
orvosi alkalmassági igazolás.
7. Az előírt egészségi alkalmassági:
háziorvosnál beszerezhető I. alkalmassági csoportra
8. A tanfolyamra történő felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei:
Tanfolyamra:

betöltött 24 éves kor
személyazonosítás igazolása
érvényes vezetői engedély
megkötött felnőttképzési szerződés

Elméleti vizsgára:

betöltött 24 éves életkor
elméleti tanfolyam igazolt elvégzése
kitöltött és aláírt jelentkezési lap
a meglévő érvényes vezetői engedély
befizetett elméleti vizsgadíj

A vizsgán bemutatásra kerül az alapfokú iskolai végzettséget igazoló eredeti bizonyítvány
Gyakorlati vizsgára:

betöltött 24 éves életkor
a kötelezően előírt óraszám és km teljesítése
gyakorlati vizsgadíj befizetése

9. A tanfolyam tantárgyai és kötelezően előírt óraszámai és menettávolság:
Elméleti tanfolyam: az online keretrendszer által biztosítva
Gyakorlati foglalkozások: (Kötelezően előírt min. óra és km: 10 óra, 150 km + 1 vizsgaóra)
alapóra: 4 óra; városi: 4 óra, országúti: 2 óra, (1 gyakorlati tanóra 50 perc)
10. Járműhasználat:
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Yamaha, Suzuki, (az iskola oktatójának saját tulajdonú járműve)
11. A hiányzás pótlásának módja:
Lemondani, vagy megváltoztatni csak az oktatónál, a vezetés megkezdése előtt legkésőbb 24 órával lehet. Az előre megbeszélt helyen, és időben mind az oktató, mind
a tanuló köteles egyaránt 20 percet várakozni az esetleges előre nem látható késések miatt.
12. Tandíjak, vizsgadíjak, fizetési módok: (Közvetített szolgáltatást tartalmaz.)
Elmélet:

E-learning

20.000.- (180 nap/75óra)

Gyakorlat: alap és pótóra:

9.000.-/tanóra

Az árváltozás jogát fenntartjuk.
Vizsgadíjak: elméleti:
gyakorlati:

4600.-

(írásbeli, szóbeli):

6000.-

JK: 4.700.-Ft Forgalmi: 11000.-Ft

Elméleti tandíjak befizetéséről a számlát elektronikusan megküldjük.
Gyakorlati tandíjak: közvetlenül az oktatónak melyről 24 órán belül elektronikus számlát küldünk a tanuló email címére.
Vizsgadíjak befizetése: az autós iskola készpénzben fizeti be a vizsgaközpont pénztárába.
13. Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei:
A 24/20052(IV.21.) GKM rendeletben foglaltak szerint.
14. A tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja:
A tanuló kérésére az iskolavezető 3 munkanapon belül köteles kiállítani a 3 pld-os Képzési igazolást, melyből 2 pld-t a tanulónak kell átadni. A befizetett, de le nem
vezetett tanórák díját az igazolás kiadásával egyidejűleg a képzőszerv készpénzben vagy banki utalással visszafizeti a tanulónak.
15. Oktatási helyszínek:
Elmélet: Az elméleti képzés helyét a résztvevő választja meg, a képzés bárhol végezhető, megfelelő informatikai környezet megléte esetén.
Gyakorlat: Érd Ófalu Piac
16. Pótórák igénylésének módja, díjai:
Az alapórát meghaladó pótórát – azonos óradíjjal – az oktató fizeti.
17. Az engedélyező és felügyeletet ellátó hatóság elérhetősége,címe, telefonszáma:
Információs és Technológiai Minisztérium
1011 Budapest Fő út 44-50.
Felügyeleti és Módszertani igazgatóság
1082 Budapest Vajdahunyad utca 45.
Email: info@kavk.hu
Telefon: +36 1 814 1819
Képzésfelügyelet
1119 Budapest Petzvál J. utca 39.
Telefon: +36 1 371 3030
Email: budapest@kavk.hu
Közlekedés Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit kft.: 2310. Szigetszentmiklós, Csepeli út hrsz.:180/6
18. A vizsgázó jogai és kötelezettségei
- tudomásul veszi, hogy amennyiben képzésben résztvevő a számára regisztrált e-learning tananyagot nem használja, illetve az elméleti képzésből kimarad az nem
jelent mentességet a képzési díj megfizetése alól és ez nem ad lehetőséget a már befizetett képzési díj visszafizetésére.
- Az elméleti e-learning képzés megkezdésének napjától a tanulónak 9 hónap áll rendelkezésére, hogy egyszer részt vegyen elméleti hatósági vizsgán, és 12 hónapon
belül SIKERES elméleti hatósági vizsgát kell tennie.
- A sikeres elméleti vizsgától számított 2 éven belül az összes vizsgát abszolválnia kell a hallgatónak. A sikeres közlekedési alapismeretek (KRESZ) vizsga két évig
érvényes.
- Sikertelen elméleti vizsga esetén a vizsgát meg kell ismételni az adott tantárgyból. Ha a vizsgázó valamelyik vizsgáját nem teljesíti a megadott időn belül, úgy az
összes többi vizsgája érvényét veszti.
- Sikertelen elméleti vizsga esetén a Vizsgaközpontnál lehet befizetni a pótvizsgadíjat
- Az ötödik sikertelen forgalmi vizsga esetén a tanulónak PAV vizsgálaton kell részt vennie.
- A tanuló a képzés során oktatót, ill. gépkocsit is cserélhet az iskolavezetővel egyeztetve.
- A gyakorlati vezetés időpontja az oktató és a tanuló közös megállapodásával jön létre.
- A vezetési gyakorlat tantárgy oktatása akkor minősül a közúti közlekedés szabályairól szóló rendelet szerinti oktatásnak, ha a vezetési kartont a szakoktató kitöltötte
és a tanuló az egyes gyakorlati órák megkezdésekor és befejezésekor – a gyakorlati foglalkozás kezdete és befejezése pontos idejének feljegyzése mellett – saját
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kezűleg aláírta.
- Az előre megbeszélt helyen, és időben mind az oktató, mind a tanuló köteles egyaránt 20 percet várakozni az esetleges előre nem látható késések miatt.
- Amennyiben az orvos vizsgálata során korlátozást ír elő (szemüveg vagy kontaktlencse), a tanuló köteles mind a vezetés, mind a vizsgák során tartalék szemüveget,
vagy kontaktlencsét magával hordani. Amennyiben szemüveg vagy kontaktlencse hiány miatt a vizsga nem tartható meg, az anyagi felelősség a tanulót terheli.
- Az oktatójárművet az iskola biztosítja a tanuló számára.
- a gyakorlati képzés tanóráin a tanuló aktívan részt vesz
- Súlyos fegyelemsértés esetén a tanuló a képzésről kizárható
- képzésben résztvevőt a jelen szerződésben nem szabályozott költségeken felül felmerülő többletköltség nem terheli
- tudomásul veszi, hogy a képzési díj ki nem egyenlítéséig vizsgára nem jelenthető
- A vizsga időpontjában a vizsgázónak megfelelő öltözetben kell megjelenni, érvényes hatósági igazolvánnyal kell igazolnia magát;
amennyiben már rendelkezik vezetői engedéllyel, a vizsgán azt is érvényesen be kell mutatni
- A vizsgázó várható távolmaradását 5 nappal hamarabb bejelentheti (nem kell újabb vizsgadíj)
19. A vizsgákról való hiányzás következménye, illetve a vizsgák lemondására
vonatkozó szabályok
Abban az esetben, amennyiben a vizsgázó önhibáján kívüli okok miatt (pl. betegség) – tudja csak távolmaradását jelezni, úgy a kiírt vizsga időpontja után 8 napon belül
orvosi igazolással ellátott kérelmet nyújthat be a közlekedési hatósághoz, akik mérlegelési jogkörben döntenek az újabb vizsgára vonatkozó vizsgadíj-mentességről.
20. Vizsgadíjak és megfizetésének módja
Lásd a 12. pontban
21. A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott fontosabb előírások:
A Vizsgaközpont a sikeres vizsgáról kiállított vizsgaigazolást, az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére megküldi. A tanuló sikeres vizsgáját követően 3
munkanap után az okmányirodák bármelyikében: érvényes személyi igazolvánnyal, lakcímkártyával, elsősegély elvégzését igazoló kártyával, egészségügyi orvosi
alkalmassági igazolással vagy – már meglévő - érvényes vezetői engedélyével igényelheti az új vezetői engedélyét. Nem magyar állampolgárnak 6 hónapos
tartózkodási engedély vagy állandó bejelentett lakcím igazolása is szükséges.

Kelt:

Budapest, 2021. november 25.
Szűcs Lajosné
iskolavezető
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