FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS
(a 2001. évi CI. törvény alapján)
amely létrejött egyrészről az ABC Autós-Motoros iskola Bt (1192.Bp.Aba u.4.)
- Reg.sz: 01-0575-05 - mint oktatási intézmény, másrészről:
Tanuló neve:…………………………………………..szül.év.hónap.nap:………………..
cím………………………………………………………………………………………….
között az alábbi feltételekkel.
E-LEARNINGES KÉPZÉS
A képzéssel megszerezhető képzettség: „A”kategória. Tanfolyam száma:
I. Képző szerv biztosítja a Tanuló hozzájárulásával a jelentkezési lap és annak mellékletein
szereplő személyes és különleges adatainak bizalmas, diszkrét kezelését a vizsgára jelentés
időpontjáig. A személyes és különleges adatok kezelése mellett a tanulmányi adatokra is
kiterjed a jogszabályokban előírt időtartamig. Ezt követően a Képző szerv az adatokat
megsemmisíti.
II. Mint Képző szerv nyilatkozom: a megjelölt kategóriára képzési engedéllyel rendelkezem.
A rendeletben meghatározott teljes képzési szolgáltatás feltételeit folyamatosan biztosítom.
III. A 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet 2 számú rendelete a Képző szerv számára tájékoztatási
kötelezettséget ír elő:
Tájékoztató a képzésben résztvevők számára.
(Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0575-05)
„A” kategória
Nemzetközi kategória: „A” kategóriába tartozó oldalkocsi nélküli motorkerékpár, legalább 595 cm3
hengerűrtartalommal és legalább 50 kW motorteljesítménnyel.

A képzőszerv „A” kategóriára a rendeletben meghatározott elméleti és gyakorlati részből álló
teljes képzést nyújt.
1.) Képzőszerv megnevezése: ABC Autós-Motoros Iskola BT (1192. Bp. Aba u.4.)
Tel:06-30/9335885 (e-mail cím: abc.autosiskola@gmail.com)
2.) Cégforma: Betéti Társaság
3.) Cégbírósági Bejegyzés száma: 01-06-219848
4.) Iskolavezető neve: Szűcs Lajosné (tulajdonos)
5.) Ügyfélfogadó cím: 2092. Budakeszi, Fő u. 108. (Művelődési Központ)
6.) Ügyfélfogadás időpontja: csütörtök 9-17-ig
7.) Telephely: 2092. Budakeszi, Fő u. 108. (Tel: 06-30/9335885)
2461. Tárnok. Fő u. 43. (Tel: 06-30/9335885)
2072. Zsámbék, Etyeki u. 2. (Tel: 06-30/9335885)
8.) A tanfolyamra való felvétel módja: A kitöltött jelentkezési laphoz mellékelni kell
az I.csop. egészségi alkalmassági vizsgálat igazolását a háziorvostól; a jármű vezetésre
jogosító okmánnyal rendelkezőknek valamennyi járművezetésre jogosító okmány
- az Autósiskola által hitelesített – fénymásolatát; igazolni kell az alapfokú iskolai
végzettség meglétét.
9.) A tanfolyamra történő felvétel feltételei: Tanfolyamra felvehető, aki 24 éves, vagy annál
legfeljebb 6 hónappal fiatalabb, megfelel a külön jogszabályokban (a közúti járművezetők
egészségügyi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992./VI.26.) NM rendelet 1.§ában és a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 41/2004.(IV.7.) GKM
rendeletben meghatározott egészségi és pályaalkalmassági feltételeknek. Írásbeli
nyilatkozata alapján a 35/2000.(XI.30.) BM rendeletben meghatározott
közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel, írni, olvasni tud.
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-Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, 24
éves vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és a vizsga időpontjában is megfelel
a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek. (vizsgára köteles a legalább 8. ált.isk.
bizonyítványát, eredetiben magával vinni.) A sikeres elméleti vizsga két évig
érvényes. Sikertelen vizsga után legkorábban 3 munkanap után tehet új elméleti vizsgát.
-Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki az összes elméleti vizsgatárgyból sikeres vizsgát
tett, kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette, 24 éves, és a vizsga időpontjában is
megfelel a tanfolyamra előírt többi feltételnek. A forgalmi vizsgához sikeres járműkezelési
vizsgát tett. A sikeres elméleti vizsga után két év áll rendelkezésre a gyakorlati vizsgák
letételére. 5 sikertelen forgalmi vizsga után csak sikeres pályaalkalmassági vizsgálat után
folytathatja vizsgáit. Újabb pályaalkalmassági vizsgálatra nem kötelezhető.
A vizsgaigazolást a felügyelet 3 munkanap elteltével a vizsgázó részére kiállítja és kiadja, ha
a vizsgázó eleget tett a meghatározott vizsgakövetelményeknek és - a külföldi hatóság által
kiállított vezetői engedély honosítását kivéve – külön jogszabályban meghatározott igazolást
bemutatta.
(Az előírt elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésének dokumentumát a Vöröskeresztnél
szervezett tanfolyamot követő sikeres vizsga adja.)
10.) Tantárgyak, óraszámok, tanórák időtartama: (e-Learninges tanfolyam esetén)
Közlekedési alapismeretek A járművezetés elmélete Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
Járművezetési gyakorlat 26 tanóra. Alapoktatás 10 tanóra. Főoktatás összesen: 16 tanóra.
(Városi vezetés 11 tanóra, országúti vezetés 5 tanóra.) + 1 óra vizsga (JK+F)
Az elméleti tanfolyam, alap hozzáférési időtartama 60 óra/90 nap
Az elméleti tanfolyam megkezdését követő 9 hónapon belül meg kell kezdeni az elméleti
vizsgát, míg – az ugyancsak elméleti tanfolyam magkezdését követő – 12. hónap leteltét
megelőzően sikeres elméleti vizsgát kell tenni. Ennek elmaradása esetén a teljes képzést
elölről kell elkezdeni.
A gyakorlati óra időtartama 50 perc. Az egyes tanóra között 10 perc szünetet kell tartani. A
vezetési gyakorlat során egy tanulónak az alapoktatási szakaszban naponta legfeljebb 2
tanóra, a főoktatás során legfeljebb 4 tanóra tartható. A 4 tanórát legalább két részben, két
tanóra oktatás után minimálisan 1 óra szünet közbeiktatásával lehet megtartani.
Gyakorlati vezetésre és vizsgára csak az előírt öltözék megléte esetén kerülhet sor:
- magas szárú, zárt cipő - bukósisak
- erős anyagból készült nadrág és dzseki, mely ruházat tartalmaz protektoros erősítést
mely pótolható ráhelyezhető protektorokkal
- protektoros kesztyű, védőszemüveg
11.) Járműhasználat: A gyakorlati oktatáshoz és vizsgához a járművet az Autósiskola
biztosítja. Amennyiben a tanuló a kategóriának megfelelő saját járművét használja az oktatás
és vizsga alkalmával, akkor szerződést kell kötnie a képző szervvel a jármű használatba
adásáról.
Oktató járművek: YAMAHA
12.) A hiányzás pótlásának módja: Gyakorlati elmaradt órát, amennyiben az oktató
hibájából történt, a legrövidebb időn belül a tanulóval egyeztetett időben köteles pótolni.
13.) A tandíj befizetésének módja:
Az elméleti tandíjat a tanulók az Autósiskola nyugtáján az iskolavezetőnek fizetik be. A
gyakorlati tandíjat közvetlenül az iskolavezetőnek készpénzben fizethetik, melyről a tanuló
minden esetben számlát/nyugtát kap.
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Elméleti tandíj: 15.000.-Ft. – 180 nap/75 óra hozzáféréssel - (10 pótóra 10.000.-)
(adminisztrációs ktsg: +400.-Ft)
Gyakorlati tandíj:(27 órára): 4.000,-Ft/tanóra (390 km) A pótórák díja megegyezik az
alapórák díjával. (Tanuló pótórája az oktatót terheli)
(A RED-BARON és az ABC Autósiskola között fennálló külön szerződés alapján, a vezetés teljes díjából
20.000.-Ft-ot visszakap a tanuló, ha az összes vezetési vizsgáját – az ABC Autósiskolánál – sikeresen befejezve
egy hónapon belül a RED-BARON-tól /az autósiskolánk oktatójának kíséretében/ kategóriájának megfelelő
motorkerékpárt vásárol. Ez esetben - pótvizsga esetén - sem számítunk fel pótóra díjat a tanulónak.)

14.) Tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítések:
A magyar nyelvet nem beszélő tanuló nem mentesíthető az elméleti vizsgatárgyak hallgatása
alól (tolmácsos vizsga).
A Vöröskeresztes igazolás megszerzésének kötelezettsége alól mentesülnek a
31/1992.(XII.19.)NM rendelet alapján: az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi,
fogorvosi,, gyógyszerészi, állatorvosi, védőnői, dietetikusi, mentőtiszti, , gyógytornász, ,
egészségügyi szakoktatói, diplomás ápolói oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők,
közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, egészségügyi szakiskolát végzettek,
továbbá minden olyan Vizsgázó, aki 1969. július l.-e és 1983. december 31-e között „D”
kategóriára vezetői engedélyt, vagy 1984. január l-e után: bármely kategóriára vezetői
engedélyt, „TR” kategóriára járművezetői engedélyt, „Mezőgazdasági vontató”,
„Segédmotoros kerékpár”, ”Lassú jármű” kategóriában járművezetői igazolványt szerzett.
További , a Vizsgaigazolás kiadásához elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését
tanúsító Vöröskeresztes igazolás megszerzésének kötelezettsége alól mentesítést a KFF
egyedi elbírálás alapján sem adhat.
15.) A tanuló áthelyezési módja: A tanuló távozási szándékát az iskola vezetőjének írásban
be kell jelentenie. A tanuló kezdeményezésére – az elbocsátó képző szerv által biztosított –
Képzési Igazolás megnevezésű formanyomtatványt kell kitölteni 3 példányban, a hiteles
adatok beírásával. A nyomtatvány megfelelően kiállított két példányát a tanulónak kell
átadni, vagy 3 napon belül a befogadó képző szervhez kell továbbítani.
16.) Oktatási helyszínek címei:
Tanpálya: Érd, Széles úti Állatpiac.
Forgalomoktatás: A tematikában előírt forgalmi vezetés Érden, valamint Pest megye lakott
területen kívüli részein. Váltási és gyakorlási hely: Érd Állatpiac
17.)Szakoktatók képzése: A kötelező éves továbbképzés és vizsga.
18.) A képzés felügyeletét ellátó szervezet:
Az engedélyező és felügyeletet ellátó hatóság elérhetősége:
Innovációs és Technológiai Minisztérium Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály
(1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45., 06-1/814-1818, kepzesvizsga@nfm.gov.hu)
19.) A vizsgázó jogai és kötelezettségei: A vizsgázónak joga van szabadon oktatót
választani, tanulmányait másik képző szervnél folytatni, a vizsgák időpontját a neki megfelelő
időpontra kérni. Kötelessége a tanfolyamon és vizsgákon az előírt öltözékben, alkohol és más
szerek befolyásoltsága nélkül megjelenni és a vizsgabiztos kérésére érvényes
személyazonosító irattal igazolni magát. A tanuló köteles az iskolával írásos szerződést kötni.
20.) Vizsgadíjak: Közlekedési ismeretek:
6.000.- Ft(Írásbeli és szóbeli)
Közlekedési ismeretek:
4.600.- Ft(Számítógépes)
Járműkezelés (rutin):
4.700.- Ft
Forgalom:
11.000.- Ft
mely összegeket az ABC Autósiskola fizeti be készpénzben a Vizsgaközpont pénztárába.
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21.) A vezetői engedély kiadása: A vizsgáztatási előírások teljesítését a közlekedési
felügyelőség vizsgaigazolás (hatósági bizonyítvány) kiállításával igazolja. A vizsgaigazolást a
felügyelőség – három munkanapon belül – a vizsgázó részére abban az esetben adja ki, ha a
vizsgázó eleget tett a meghatározott vizsgakövetelményeknek. A vizsgaigazolás kiadásához –
a „K” kategóriát, valamint a külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély honosítását
kivéve – az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító, a 31/1992.XII.19.)
NM rendeletben meghatározott , a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolást be kell
mutatni. Vezetői engedélyt az előírt feltételek teljesítése mellett is csak olyan magyar
állampolgár, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes
tagállamok / a továbbiakban: EGT) állampolgárai számára kiadott tartózkodási engedéllyel
rendelkező kérelmezőnek lehet kiadni, akinek lakóhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye (szálláshelye) Magyarországon van, illetőleg nem magyar állampolgár ( a
továbbiakban: külföldi kérelmező esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapban
Magyarországon tartózkodott. Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a
vizsga napjától számított 2 évig kezdő vezetői engedélynek minősül. A kezdő vezetői engedéllyel
motorkerékpáron utas nem szállítható.
IV. Mint Tanuló nyilatkozom: a teljes képzési szolgáltatásra vonatkozó Tájékoztatót megismertem
és elfogadtam.
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályait kell alkalmazni!
Az autósiskola kötelezi magát, hogy a tanuló megismert adatait titkosan kezeli, illetve
kizárólag a szerződéses tananyag rendeléséhez és a hatóság részére a törvényben
meghatározott adatokat adja át. Adatvédelmi tájékoztatónkat weboldalunkon a
http://www.abc-autosiskola.hu/documents/tajekoztatok/adatkezelesi_szabalyzat_tajekoztato.pdf

linken érheti el. A tanuló aláírásával igazolja, hogy az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat
elolvasta, megismerte és elfogadta, valamint személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul.
A tanulótól átvett dokumentumok jegyzéke:
Orvosi igazolás:
Vizsgadíj:……….Ft
Mentesítésre vonatkozó másolat:…………………………………………………………
Egyéb:……………………………………………………………………………………
Dátum:…………………………….
…………………………………………….
T A N U L Ó

