TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLTÁLTATÁSRÓL
„A (2 éven túli A1-el)” kategória
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A képzőszerv adatai: neve: ABC Autós-Motoros Iskola Bt
székhely: 1192. Budapest, Aba utca 1.
cég név: ABC Bt
telefonszám: +36-30-933-58-85
e-mail cím: abc.autosiskola@gmail.com
honlap: www.abc-autosiskola.hu
adószám:28430056-1-43
Cég formája: betéti társaság
Cégbírósági bejegyzés száma: 01-06-219848
Iskolavezető neve, e-mail címe, telefonszáma: Szűcs Lajosné (abc.autosiskola@gmail.com)
+36-30-933-58-85
Az ügyfélfogadó címe: 2092.Budakeszi, Fő u. 108.(tel: +36-30-933-58-85)
Időpont: csütörtök 9.00 – 17.00
Telephely: 2092.Budakeszi, Fő u.108.
2461.Tárnok, Fő u.43.
2072.Zsámbék, Etyeki u.2.
Tanfolyamra való felvétel módja: személyazonosító iratok, orvosi alkalmassági, ill.
a meglévő vezetői engedély az iskola e-mail címére bescannelve
Az előírt egészségi alkalmassági: háziorvosnál beszerezhető I. alkalmassági csoportra
A tanfolyamra történő felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei:
Tanfolyamra: betöltött 23 és fél éves kor; személyazonosítás igazolása; meglevő
jogosítvány; megkötött tanulmányi szerződés
Elméleti vizsgára: betöltött 23 és háromnegyed éves életkor
elméleti tanfolyam igazolt elvégzése
kitöltött és aláírt jelentkezési lap
érvényes (orvosi alkalmassági igazolás) jogosítvány
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
Elsősegélynyújtási tanfolyam és igazolás a korábban megszerzett jogosítvány alapján
kerül igazolásra.
A tanfolyam tantárgyai és kötelezően előírt óraszámai és menettávolság:
Elméleti tanfolyam: az online keretrendszer által biztosítva
Gyakorlati foglalkozások: (Kötelezően előírt min. óra és km: 11 óra, 150 km + 1 vizsgaóra)
alapóra: 4 óra; városi: 4 óra, országúti: 2 óra; (1 gyakorlati tanóra 50 perc)
1 vizsga óra = járműkezelési + forgalmi vizsga
Járműhasználat: Yamaha(az iskola tulajdonosának járműveivel)
A hiányzás pótlásának módja: Oktató elkésése esetén (20 perc várakozás után) az elmaradt
vezetési órát mielőbb – külön díj megfizetése nélkül – pótolni kell

13. Tandíjak, vizsgadíjak, fizetési módok:
Elmélet: E-learning + ktsg:
10400.- (75 óra/180 nap)
Gyakorlat: alap és pótóra:
5000.-/tanóra
Más képzőszervtől érkező tanuló (alap és pótóra): 5000.-/tanóra
Az árváltozás jogát fenntartjuk.
Vizsgadíjak: elméleti:
4600.- (írásbeli, szóbeli): 6000.gyakorlati: Járműkezelési: 4700.- Forgalmi: 11000.Elméleti tandíjak befizetése készpénzben a jelentkezési lap aláírásakor a tanuló lakásán.
Gyakorlati tandíjak: – számla ellenében – a képzés idején közvetlenül az oktatónak.
Vizsgadíjak befizetése: az autós iskola készpénzben fizeti be a vizsgaközpont pénztárába.
14. Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei:
A 24/20052(IV.21.) GKM rendeletben foglaltak szerint
15. A tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja:
A tanuló kérésére az iskolavezető 3 napon 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 visszafizeti a tanulónak.
16. Oktatási helyszínek: Elmélet: Az online rendszerű tananyag elvégzéséhez a tanuló saját
számítógépén.
Gyakorlat: Érd Piac
17. Pótórák igénylésének módja, díjai: (A tanuló csak a kötelező alap óradíját fizeti
készpénzben, a pótóra az autósiskolát terheli)
18. Az engedélyező hatóság megnevezése, címe, telefonszáma:
Felügyeletet ellátó szerv: Innovációs és Technológiai Minisztérium Képzés és Vizsgáztatási
Főosztály (1082. Bp. Vajdahunyad u. 45. tel: +36-1-814-18-18)
e-mail cím: kepzesvizsga@nfm.gov.hu
Közlekedés Alkalmassági és Vizsgaközpont, fővárosi vizsgaközpont: 1119.Bp. Petzvál J.u.39.
19. A vizsgázó jogai és kötelezettségei:
A vizsga időpontjában a vizsgázónak megfelelő öltözetben kell megjelenni
érvényes hatósági igazolvánnyal kell igazolnia magát
a vezetői engedélyt, a vizsgán érvényesen be kell mutatni
A vizsgázó várható távolmaradását 5 nappal hamarabb bejelentheti (nem kell újabb vizsgadíj)
Egészségi akadályoztatás esetén az orvosi igazoláshoz csatolt kérelemmel - 8 napon belül kérhet újabb – vizsgadíj nélküli – vizsga időpontot.
20. Vizsgadíjak és megfizetésének módja: Lásd a 13. pontban
21. A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott fontosabb
előírások: A tanuló sikeres vizsgáját követően 3 munkanap után az okmányirodák
bármelyikében: érvényes személyi igazolvánnyal, lakcímkártyával,– már meglévő - érvényes
vezetői engedélyével igényelheti az új vezetői engedélyét. Nem magyar állampolgárnak 6
hónapos tartózkodási engedély vagy állandó bejelentett lakcím igazolása is szükséges.
Budapest, 2020. 01. 01.
Szűcs Lajosné
iskolavezető

