Vállalási feltételek

Gépjárművezető-képzésre
Szolgáltatások:
AM; A1; A2; A; B; kategóriás teljes körű gépjárművezető-képzés
C; CE, D elméleti képzés, KRESZ konzultáció;
EÜ. Tanfolyam lebonyolítás, Tanfolyam kihelyezés
Ügyfélfogadás:
Székhely:

3580 Tiszaújváros, Szent István ú. 13.

Ügyfélszolgálat: 3580 Tiszaújváros, Szent István ú. 13.
Tel./fax:

06-49/341-486

Mobil:

06-20/9766-223

E-mail:

oninditobt@gmal.com

URL: www.onindito.info

Hétfőtől- Péntekig: 800-1200 ; 1300-1630 óra
Iskolavezető: Kapusi Zoltán

Ügyintéző: Kapusiné Szilárdi Szilvia

Hatályba léptetve: 2021. január11.
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Módosítási: 0.
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Felügyeleti szervek:
Tiszaújváros Önkormányzat Jegyzője

3580 Tiszaújváros, Betlen G. út. 7. Tel.: 06-49/341-333
B.A.Z. Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége
3501 Miskolc, Városház tér 1. Tel.: 06-46/412-701
KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.
3527 Miskolc, József Attila u. 20. Tel.: 06-46/500-010,

Képzőszerv adatai:
Megnevezés:

Ön-Indító Autósiskola Bt.

Címe:

3580 Tiszaújváros, Szent István ú. 13.

Cégforma:

Betéti Társaság

Cégbírósági bejegyzés száma:

05-06-011588

Képzési engedély száma:

EM/EL/NS/A/379/2/2009 érvényes: határozatlan ideig

Iskolavezető:

Kapusi Zoltán Telefonszám: 20/9766-223,
e-mail: kapusi1300@gmail.com

Iskolavezetői igazolvány száma:

05-487/09

Tevékenységének jogcíme:

a Betéti Társaság beltagja

Telephely:

3580 Tiszaújváros, Szent István ú. 13.

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00671-2008
Oktatási helyszínek:
Elméleti oktatás:

Tiszaújváros, Szent István ú. 13.
Tanfolyam kihelyezés esetén: a kihelyezési cím

Tan-, és vizsgapálya:

Tiszaújváros 35. sz. Nyékládháza – Debrecen helyrajzi szám:
másodrendű fő út 18+582 Km szelvény valamint rutinpálya
Forgalmi oktatás: Tiszaújváros - Miskolc és környéke

Váltási hely:

Tiszaújváros, Szent István ú. 13. illetve a szakoktatóval
egyeztetett helyen

Üdvözöljük, és köszönjük,
hogy vezetői engedély megszerzésének céljából választása ránk esett!
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Az Autósiskolánk Vállalási Feltételei
1. Intézményünknél az ügyfélfogadás hétfő-péntek 800-1200; 1300-1630-óráig történik, a
Tiszaújváros, Szent István ú. 13. sz. alatt lévő ügyfélfogadó irodánkban.
A tanfolyamra való felvétel szóbeli, valamint írásbeli tájékoztatás alapján történik.
Tanfolyamra az vehető fel, aki a jelentkezési lap hátoldalán tett írásbeli nyilatkozata
alapján a 326/2011 kormány rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági
feltételeknek megfelel. Tanfolyamra az jelentkezhet, aki írni, olvasni tud, illetve a 8
általánost elvégezte. A kapott jelentkezési lap hátoldalán lévő „Tudnivalók" tartalmazza a
kitöltési útmutatást, és az egyéb tudnivalókat.
2. A1, A2, A, B, kategóriákhoz orvosi alkalmassági vizsgálaton kell részt venni. A
vizsgálatot a háziorvosa, vagy az alkalmassági vizsgálattal megbízott szakorvos végzi,
melynek díja az életkortól függően változik.
1. csoportú orvosi vizsgálat
A1, A2, A, B, kategóriákhoz szükséges.
40 éves életkor alatt: 10 év időtartamra
7.200,-Ft.
Az „AM" kategóriás képzéshez orvosi alkalmassági vizsgálat nem szükséges.
2. csoportú orvosi vizsgálat
C, C+E, D kategóriához szükséges.
A tanfolyamra történő felvétel és az azt követő vizsgára bocsátás feltételeit a 24/2005 (IV.21.)
GKM rendelet tartalmazza, mely szerint:
3. Előírt életkorok:
Kategória

AM

A1

A2

A

B

C

CE

D

Kor (év)
14
16
18
24
17
18
18
21
A tanfolyamra az előírt életkortól legfeljebb 6 hónappal hamarabb jelentkezhet, de elméleti
vizsgát csak az előirt életkortól 3 hónappal korábban tehet. Gyakorlati vizsgáit a betöltött
korhatár után kezdheti meg.
Elméleti tanfolyam és elméleti vizsga alól mentesül
„A2”két éven belüli
„A1”
„A” két éven belüli
„A2”, „A1”
„C” két éven belüli
„C1”
Elméleti vizsgára az bocsátható, aki:
 a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, vagy annak elvégzése alól
felmentést kapott,
 megfelel a külön jogszabályban meghatározott közlekedés biztonsági, egészségi és
pályaalkalmassági feltételeknek,
Az írásbeli vizsga helyett a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.
engedélye alapján szóbeli vizsgát tehet az, aki:
 a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszéli, illetve érti – (tolmács 15 nappal
korábban kell igényelni !!)
 ha nem áll rendelkezésre számítógépes elméleti vizsgaanyag
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 a vizsga időpontjában egészségi állapota miatt írásra képtelen
 Hallássérült, jeltolmács segítségével
2013. október 01.-től Közlekedési alapismeretek vizsgát a tanfolyam első
foglalkozásától számított 9 hónapon belül kell tenni. Sikertelenség esetén az első
elméleti oktatástól számított 12 hónapon belül kell megfelelni. Ellenkező esetben a
teljes elméleti tanfolyamot meg kell ismételni.
Az elméleti vizsgán a számonkérés számítógépes rendszer segítségével történik.
Autósiskolánk konzultációs órák keretében lehetőséget nyújt a számítógépes gyakorláshoz.
„AM", „A1", „A2 ", „A" kategóriákban előírt kötelező felszerelés:
 bukósisak,
 szemüveg (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,
 „T" betűjelzéssel ellátott, tanulónként eltérő színű, vagy számozott tanulómellény,
 főoktatás és vizsga során a tanuló és az oktató közötti kapcsolatot rádió adó-vevő
készülékkel kell biztosítani,
A forgalmi vizsga előtt nyilatkozatot kell kitölteni, amely tartalmazza, hogy:
 AM,A1, A2, A, kategóriás gépjárművezető-képző tanfolyamon részt vett.
 Az előírt elméleti és gyakorlati oktatásban részesült, a jármű vezetéséhez
szükséges biztonsági előírásokat elsajátította.
 A közúti közlekedés szabályait ismeri.
 Járművezetésre képes állapotban van.
 A vezetési képességet hátrányosan befolyásoló szer hatása alatt nem áll,
szervezetében nincs szeszesital fogyasztásából származó alkohol.
 Aláírásával tudomásul veszi, hogy a forgalmi vizsgán a saját felelősségére vesz
részt.
Aki ugyanannak a járműkategóriának forgalmi vizsgáján öt alkalommal sikertelenül
vizsgázott további vizsgát csak akkor tehet, ha pályaalkalmassági vizsgálaton megfelelt.
Személyi adataiban, vagy a járművezetési jogosultságában történő változást 8 napon belül
köteles bejelenteni.
A vizsga igazolás kiadásához közúti elsősegélynyújtó vizsgát kell tennie, kivéve annak,
aki szakirányú végzettséggel rendelkezik, illetve 1984. január 1-je után szerzett vezetői
engedélyt, ill. járművezetői igazolványt. Képzőszervünk a B-A-Z. megyei Vöröskereszt
helyi szervezetével közös a szervezésben biztosítja tanulóink részére a megszerzéséhez
szükséges feltételeket.
Sikeres vizsgát tett tanulók (akik az iskolai végzettésgüket már igazolták),3 munkanappal a
vizsgát követően, az Okmánirodákban kezdeményezhetik a vezetői engedélyük kiadását,
melynek feltétele: személyes okmányok, közúti elsősegélynyújtó vizsgáról szóló okmány,
orvosi alkalmassági.
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3.

Elméleti tantárgyak
Kötelezően előírt óraszámok
KRESZ
[óra]

Járművezetés
elmélete
[óra]

Szerkezeti
üzemeltetés
[óra]

Biztonsági
üzemeltetés
[óra]

Munkavédelmi és
Szállítási
ismeretek
[óra]

AM
A1
A1(B)
A2

10
10
1
10

4
4
1
4

4
1
4

-

-

A2(A1 két éve
belül)
A2 (A1 két
éven túl)

1

1

1

-

-

1

1

1

Kategória

Összesen+
Vizsga
[óra]

16+1
22+1
3+1
22+1
3+1
3+1

A

10

4

4

-

-

A(Akorl v. A2
két éven belül)
A(Akorl v.A2
két éven túl)
A(A1 két éven
belül)
A(A1 két éven
túl)

1

1

1

-

-

22+1
3+1

1

1

1

-

-

3+1

1

1

1

-

-

3+1

1

1

1

-

-

3+1

B

14

6

2

-

-

28+1

A képző szerv által tartott elméleti óraszámok külön mellékletben szerepelnek.
Az elméleti tanórák időtartama: 45 perc alkalmanként 4 tanóra.
Kötelező gyakorlati óraszámok

Kategória

AM
A1
A1(B)
A2
A2(A1 két éve
belül)
A2 (A1 két éven
túl)

A

Min.
mentettávolsá
g
km

Alapoktatás

Főoktatás

Összesen+Vizsga

[óra]

[óra]

[óra]

100
240
30
240
180

4
6
1
6

6
10
1
10

10+1
16+1
2+1
16+1

4

8

12+1

120

2

6

8+1

390

10

16

26+1
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Min.
mentettávolsá
g
km

Alapoktatás

Főoktatás

Összesen+Vizsga

[óra]

[óra]

[óra]

A(Akorl v. A2 két
éven belül)
A(Akorl v.A2 két
éven túl)
A(A1 két éven
belül)

180

4

8

12+1

120

2

6

8+1

240

6

10

16+1

A(A1 két éven túl)

150
580

4
9

6
20

10+1
29+1

Kategória

B

Az gyakorlati tanórák időtartama: 50 perc, órák között 10 perc szünet
Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei
Az előírt életkort betöltötte

4.

5.

•

Sikeres elméleti vizsgák

•

Gyakorlati részét elvégezte

•

A meghatározott kötelező óraszámokat és a menettávolságot teljesítette !

•

A vizsgadíjat befizette (azonosítók)

Képzőszervünknél választható jármű típusok
AM : SUZUKI LETS II., YAMAHA TARGET,
A1:
HONDA CG 125
A2: SUZUKI GS 500 E, KAWASAKI GPZ 500S
A:
SUZUKI GSF 600 BANDIT
B:
SUZUKI VITARA, SUZUKI Sx4, Hyundai Getz
„AM” kategóriás, illetve motorkerékpáros képzés esetén a tanuló által biztosított jármű az
alábbiaknak kell, hogy megfeleljen:
 a kategóriához előírt hengerűrtartalom és teljesítmény,
 műszaki alkalmasság, érvényes műszaki vizsga
 rendelkezzen érvényes kötelező biztosítással.
A tandíjak összege
Mellékelve, illetve a kifüggesztett aktuális tájékoztatókon kategóriánként.
Az elméleti órákról való hiányzást konzultációs órában pótolni kell.
Elsősegély nyújtási ismeretek vizsga alól mentesíthető az, aki szakirányú iskolai
végzettsége van.
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A tanuló részére a képző szerv biztosítja az elméleti, illetve a gyakorlati képzéshez előírt
feltételeket. A tanuló köteles az előírt elméleti és gyakorlati oktatásokon megjelenni,
távolmaradás esetén a hiányzást pótolni.
Ha a tanuló más képző szervnél akarja folytatni tanulmányait, erre lehetősége van. A
szerződés felbontása a képzési igazolás kiállításával válik véglegessé. Az ehhez szükséges
formanyomtatványt az autósiskola biztosítja, melyet három példányban kell kitölteni. A képző
szerv igazolja, hogy a tanuló milyen oktatást kapott óra/km bontásban , illetve milyen
vizsgákat tett le. A képzési igazolás két példányát a fogadó képző szervhez kell benyújtani,
aki a további ügyintézést elvégzi. A képzési igazolás benyújtása előtt a tanuló köteles képző
szerv felé fennálló tandíj tartozását rendezni. A tanuló más képzőszervhez történő távozása
esetén az autósiskola ügyviteli és adminisztrációs költséget számol fel, melynek díja:
10.000.-Ft.
7.
A tanuló jogai
 teljes körű, szolgáltatást kapjon,
 törvényes képviselője útján a képzési szolgáltatás ügyintézése miatt eljárjon,
 a tanulmányi szerződést felbontsa,
 a szerződésben meghatározott és befizetett szolgáltatási díj ellenértékét tanórákban
hiánytalanul megkapja,
 szakoktatót és járművet válasszon, illetve oktatót cseréljen,
 a jogszabályi kereteken belül a képzési szolgáltatást szüneteltesse,
 az igénybe nem vett szolgáltatás díját visszakapja,
 a befizetett díjról nyugtát, számlát kapjon.
8.
A tanuló kötelezettségei
 a tanulmányi szerződés egy példányát a képző szervnek leadja,
 a jelentkezési lap hibátlan, pontos kitöltése és mellékleteivel együtt történő leadása,
 a szolgáltatási díjat- az írásos tájékoztatóban meghatározott módon - előre
megfizesse,
 a tanulmányi szerződésben meghatározott óraszámot meghallgassa, illetve levezesse,
 hiányzás esetén a megfelelő óraszámot pótolja,
 az oktatás rendjét ne zavarja, illetve megfelelő ruházatban jelenjen meg,
 nem vonhatja ki magát az oktatói utasítások alól a gyakorlati oktatás során,
 tanulmányait a képzési rendelet előírásainak megfelelően 2 éven belül
befejezze
9.
A képző szerv jogai, kötelezettségei
Joga, hogy:
 a képzési engedélyben szereplő kategóriákra jelentkezőkkel tanulmányi
szerződést kössön,
 a tanulmányi szerződést felmondja,
 a tanulmányi szerződés alapján szolgáltatási díjat állapítson meg,
 a szolgáltatási díjat módosítsa,
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 a tanfolyam előadásainak időpontját meghatározza, illetve indokolt esetben
módosítsa,
 a vizsga időpontokra vonatkozóan megállapodjon.
 A Képző szerv kötelezettséget vállal az elméleti és gyakorlati képzés
megvalósítására. Amennyiben megszűnés miatt nem teljesíti vállalt kötelezettségeit,
úgy a tanuló részére a tandíj fönnmaradó részét visszatéríti.
Kötelezettsége, hogy:
 a teljes képzési szolgáltatás folyamatos feltételeit biztosítsa,
 a képzési engedély alapján beiskolázott tanulók ügyeit teljes körűen, gondosan
intézze,
 a tanuló személyes adatait bizalmasan kezelje,
 a tanuló panaszát kivizsgálja,
 a szolgáltatás díjáról nyugtát, számlát adjon,
 a tanulmányi szerződés felbontásakor visszajáró szolgáltatási díjat visszafizesse,
 az általa foglalkoztatott szakoktatók szakmai munkáját figyelemmel kísérje,
ellenőrizze.
10.
Elméleti és gyakorlati vizsgadíjak
Mellékelve, illetve a kifüggesztet aktuális tájékoztatókon, kategóriánként. A vizsgadíjakat a
KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. pénztárába kell befizetni
(Miskolc, József Attila u. 20.) másolatát a képző szerv ügyfélfogadó irodájában (Tiszaújváros,
Szent István út. 13.) kell leadni.
Nem magyar állampolgárokra vonatkozó előírások:
Vezetői engedélyt csak olyan személy kaphat, akinek a szokásos tartózkodási helye
Magyarország területén van, valamint nem magyar állampolgár esetén az engedély kiadását
megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott.
A magyarországi tartózkodást igazoló adatokat a közlekedési igazgatási hatóság szerzi be a
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából. A személyi adat- és
lakcímnyilvántartás hatálya alá nem tartozó harmadik országbeli állampolgár esetében az
ügyfélnek kell bemutatnia az idegenrendészeti hatóság által kiállított tartózkodási jogot
igazoló okmányt.
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