FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS /1 számú melléklet/ „A1B”-vel
Képzőszerv: "NYUGI!" Autósiskola (továbbiakban Iskola)
Székhely,telephely címe: 1163 Budapest, Veres Péter út 85.
Tel.: 06/30 950-2993, E-mail cím: nyugisuli@gmail.com, Honlap: www.nyugisuli.hu
A cég formája: egyéni cég. Cégbírósági engedély száma: Cg.01-11-004437
Felnőttképzési tevékenység nyilvántartási száma: B/2020/005828
Iskolavezető: Tűzkő József
Tel.: 06/30 950-2993
E-mail cím: nyugisuli@gmail.com

Ügyfélfogadó: 1163 Budapest, Veres Péter út 85.
Ügyfélfogadás: - Kedd, Csütörtök 16 – 19-ig, Szerda 8 -10-ig
Ügyelet: Hétfőtől péntekig 8-12 ig (szerda kivételével) Ügyintézés személyesen .

E szerződés értelmében az autósiskola vállalja fent nevezett tanuló „A1” kategóriás gépjárművezetői képzését (elméleti
alapismeretek és gyakorlati oktatás, valamint az ehhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások, mint „képzés”), az alábbiak
szerint:
A képzés megnevezése: „A1” kategóriás járművezető-képző tanfolyam.
A képzés óraszáma: 3 tanóra elméleti oktatás / KRESZ, Szerkezettan, Vezetéselmélet/, vagy az ennek
megfelelő zárt rendszerű távoktatás / E- learning/, valamint legalább 2 tanóra járművezetési
gyakorlat + 1 óra forgalmi vizsga.
Felmentés csak szerkezettan hallgatása alól adható a jogszabály által elismert szakirányú végzettség esetén.
Bármely vizsga alól felmentést csak a KAV (Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont) adhat.
A képzés tananyagegységekre bontott ütemezése: tájékoztató előadás, elméleti oktatás, elméletivizsga, járművezetési gyakorlat, járműkezelési vizsga, forgalmi vizsga. A 24/2005 GKM rendeletben
és a vonatkozó „Tantermi és vizsgakövetelmények”-ben előírt ütemezés alapján.
A képzés tervezett, illetve lehetséges vége: a tanuló a sikeres elméleti vizsga után két éven belül tehet sikeres forgalmi
vizsgát. Az elméleti oktatás sikeres vizsga nélkül egy év után elévül. A KRESZ-tanfolyam vizsga nélkül 9 hónapig érvényes. A
képzés így maximálisan 36 hónap lehet.
A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum: A teljes képzés teljesítése, valamint sikeres elméleti, járműkezelési és
forgalmi vizsga letétele után: „A1” kategóriás vezető engedély.
A képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja: elméleti, járműkezelési és forgalmi vizsgák.
A tanfolyamra való felvétel feltételei:
- A személyes jelentkezés alkalmával kitöltött jelentkezési lap, vagy interneten kitöltött
jelentkezéslap.
- A szükséges okmányok csatolása (érvényes “B” kategóriás jogosítvány másolata, stb. )
- A tanfolyam elvégzésének feltétele legalább 8 általános iskolai végzettség
Az ezt igazoló eredeti bizonyítványt a KAV-nál (Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont) kell
személyesen bemutatnia, az első elméleti vizsga alkalmával.
A vizsgára bocsátás feltételei:
Elméleti vizsga: legalább alapfokú iskolai végzettség (8. általános), meglévő „B” kategóriás vezetői
engedély érvényes orvosival. Fényképes, személyazonosításra alkalmas hatósági okmány és aláírt
jelentkezési lap, elméleti tanfolyam igazolt elvégzése, elméleti vizsgadíj megfizetése.
A megengedett hiányzás mértéke: a tantermi elméleti tanfolyamról tantárgyanként 10% hiányzás
megengedett. Ezen felüli hiányzást, a Tanuló a köteles pótolni, az Iskolával egyeztetett időpontban.
A pótlás történhet az Iskola más tanfolyamának, azonos témakörű előadásának meghallgatása során
ingyenesen, vagy egyéni foglalkozáson költségtérítés után. Az iskolával történő előzetes egyeztetés
szükséges. A pótlás megtörténtéig elméleti vizsga nem tehető!
A mindenkori vizsga időpontjáról a Tanuló köteles érdeklődni az Iskola vezetőjénél kizárólag ügyfélfogadási időben, vagy a gyakorlati szakoktatójánál. Ha a vizsga az érdeklődés hiánya miatt elmarad,
a pótvizsga díját a Tanulónak kell megfizetni. Ha a vizsga időpontja időközben valami oknál fogva
megváltozik, akkor arról az Iskolának kell értesítenie a Tanulót.

A járművezetési gyakorlati oktatás kizárólag a Tanuló nevére kiállított, KAV (Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont)
által hitelesített vezetési karton birtokában kezdhető meg. A gyakorlati oktatás a sikeres elméleti vizsga előtt is
megkezdhető.
Az alap oktatási szakaszban naponta legfeljebb 2 tanóra tartható.
A gyakorlati oktatást az iskolával szerződésben álló szakoktatók végzik, saját járműveiken.
Szakoktató kiválasztása az iskolával történő előzetes egyeztetés után történik.
A kétkerekű járművek vezetőinek oktatása során a tanuló felszerelése:
- bukósisak, plexi vagy szemüveg (a bukósisak kialakításától függően)
- protektoros hosszúnadrág (nadrágba vagy nadrágra illeszthető térdprotektorral)
- protektoros dzseki (dzsekibe vagy dzsekire illeszthető könyök- és gerincprotektorral)
- protektoros kesztyű
- magas szárú, zárt cipő vagy csizma
- elöl-hátul „T” betűjelzéssel ellátott, tanulónként eltérő színű vagy számozott tanulómellény
- a főoktatás és a vizsga során a tanuló és az oktató közötti kapcsolatot rádió adó - vevő készülékkel kell biztosítani.
Vizsgáztatást december 1-je és március 1-je között szüneteltetni kell.
November hónapban a hirtelen változó út és időjárási viszonyokra tekintettel a vizsgák megtartásáról a KAV jogosult
dönteni.
A vizsga kezdetén a vizsgabiztos átveszi a jelenlétében aláírt “Nyilatkozatot”. Kiskorú esetén szülői aláírás szükséges.
A nyilatkozat hiánya vagy az aláírásának megtagadása esetén a vizsga nem folytatható le.
Forgalmi vizsga az alábbi feltételek együttes teljesítése után tehető:
- kötelező, minimum 2 óra levezetése és a
- kötelező, minimum 30 km megtétele
Az a Tanuló, aki nem teljesítette mindkét feltételt, az a 24/2005. GKM rendelet alapján nem
vizsgázhat. Ha a teljesítés hiánya abból adódik, hogy a Tanuló az előre egyeztetett időpontban nem
jött vezetni, akkor a pótvizsga díja a Tanulót terheli.
További feltétele a forgalmi vizsga megkezdésének, hogy a Tanuló a vizsgára jelentés előtt, az
esedékes tandíjat valamint a vizsgadíjat megfizesse. Ennek hiányában a forgalmi vizsga nem
kezdhető meg és a pótvizsga díja a Tanulót terheli.
A forgalmi vizsgadíjat a tervezett vizsga időpont előtt kb. 3 héttel kell megfizetni.
A forgalmi vizsga helyét és időpontját KAV (Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont) határozza
meg.
A vizsgázó bármely vizsga során köteles az érvényes, már meglévő jogosítványát magánál tartani és
a vizsgabiztos kérésére azt bemutatni.
Kötelező óraszámok:
Elmélet: 3 óra ( Közlekedési ismeretek, szerkezettan és vezetés elmélet )
Gyakorlat: 2 óra ( Alap oktatás ( 1 ) és fő oktatás (1 ) ) + 1 óra vizsga.
Az óratervben előírt óraszámok a kötelező minimális időtartamot jelentik.
Elméleti órák időtartama: 45 perc /tantermi oktatás esetén/
Gyakorlati órák időtartama: 50 perc, amely tartalmazza az óra elemzését is.
Az oktatásban választható járműtípusok: Suzuki PUX 125-ös motorkerékpár
A Tanuló vállalja, hogy a képzés ellentételezéséért a jelen szerződés szerinti díjakat megfizeti. A gyakorlati oktatás –
jogszabályban előírt minimálisan előírt 2 órája felett lehetőség van további gyakorlati pótórák igénybevételére.
Az oktatási szerződés az alábbi feltételek szerint bontható fel (a képzés szerződésszegésének következményei): A tanuló,
valamint autósiskola is a képzés bármelyik fázisában e szerződést indokolás nélkül felmondhatja. Az iskola a teljesített
képzésről képzési igazolást állít ki.
Tanuló áthelyezése:
Amennyiben a tanuló gyakorlati oktatójával bármilyen ok miatt nem jön ki, akkor az Iskolán belül – minden következmény
nélkül – más oktatóhoz mehet.
Ha a Tanuló tanulmányait az Iskolánál megszakítja, majd azt máshol kívánja folytatni: A Tanuló a Képzési igazolást az
áthelyezéshez 10 munkanapon belül, de csak ügyfélfogadási időben veheti át.

Az iskola minden ilyen esetben, a távozás időpontjában egyszeri (9.500 Ft) díjat számol fel adminisztrációs és kezelési
költség címén.
A fel nem használt tandíjat – a költségek levonása után - az Iskola visszafizeti.
A tanuló a motorkerékpárban okozott károkat köteles megtéríteni.
Az autósiskola e szerződést felmondhatja, a további képzési szolgáltatást megtagadhatja, ha a tanuló a szolgáltatási díjakat
a díjfizetés rendjében leírt határidőre nem fizeti be.
E szerződés alapján az autósiskola csak képzési szolgáltatást teljesít. Így nem vállal felelősséget a vizsgaeseményekkel,
vizsgaeredményekkel, a vezetői engedély kiadásával, valamint a vizsgadíjakkal és a jogszabályváltozásokkal kapcsolatban.
Az iskola vállalja, hogy a forgalmi vizsga feltételéül meghatározott vezetési órákat a jogszabályban leírt határidőn belül
biztosítja.
Szolgáltatási díjak, a díjfizetés rendje:
1.részlet: 23.000 Ft
Befizetési határidő: a beiratkozás után 1 héten belül. A tandíj legkésőbb a tanfolyam megkezdéséig
kérhető vissza.
Az összeg tartalmazza: 3 óra tantermi elméleti oktatáson való részvételt + oktatási segédanyagot, vagy az E-titan
e-learninges zárt rendszerű távoktatási anyagot.
Konzultációkon való részvétel lehetőségét.
2. részlet: 4.600 Ft
Befizetési határidő: az elméleti tanfolyam végéig, vagy a vizsgára jelentést megelőzően.
Az összeg tartalmazza: A KRESZ alapvizsga díját
3. részlet: 24.000 Ft /Sikeres elméleti vizsga után/
Gyakorlat alapóra: 8.000 Ft
Pótóra: 8.000 Ft
Forgalmi vizsgakiállás díja: 8.000 Ft
Az oktatási díjak 0 % ÁFÁ-t tartalmaznak.
Az elméleti oktatás díját, valamint a gyakorlati oktatás díjának részleteit az Iskolában, előre kell megfizetni, vagy banki
átutalással egyenlíthető ki (Bankszámla szám az átutaláshoz: Nyugi Autósiskola K&H Bank10402283-50526790-57871004).
A gyakorlati oktatás vizsgadíját a gyakorlati oktatónál kell fizetni.
Befizetési határidő: a vizsgára jelentés előtt.
A gyakorlati oktató a befizetett vizsgadíjat a vizsga időpont intézésekor befizeti a KAV pénztárába.
Gyakorlati vizsga díja: 11.000 Ft
A képzés teljes alapdíja elméleti tanfolyammal, vizsgákkal és 3 óra vezetéssel: 62.600 forint. A Tanuló által kezdeményezett
szerződésbontás esetén a tanuló részére visszafizetésre kerül a fel nem használt összeg, illetve a le nem vezetett órák díja.
Az iskolának jogában áll a szerződéskötéstől számított 3. hónap után, a még le nem vezetett órák díját módosítani!
Oktatási helyszínek:
Elméleti oktatás: Veres Péter út 85., valamint a „kihelyezett” tanfolyamok helyszínein
Alap oktatás: Írottkő Park 1. szám alatti tanpályán
Fő oktatás: Írottkő Park 1. szám alatti tanpálya és környéke, valamint ott, ahol a forgalmi feladatok végrehajtása lehetséges
Amennyiben az Oktató úgy látja, hogy a sikeres vizsga érdekében pót órákra lesz szüksége a Tanulónak, akkor javaslatot tesz
az órák számára, amelyet a Tanuló az pótóra díjak befizetésével elfogad.
Szakfelügyelet: KAV (Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont)
(1119 Budapest, Petzvál J. u. 39.; tel.: 1-371-3030)
Felettes szerv: ITM, 1011 Bp Fő utca 44-50, Tel: 1-795-1700

A vizsgázó jogai és kötelezettségei:
Ha a tanuló a megbeszélt időpontban nem jelenik meg, és azt legalább egy nappal (24 órával) előbb
nem jelzi az oktató részére, az első esetben 1 vezetési óra díjával (8.000 Ft), későbbi esetben 2
vezetési óra díjával (16.000 Ft) a Tanulót terheli meg.
Az oktató a megbeszélt időponttól 20 percet köteles várni tanulójára, hosszabb idő elteltével az
előbbiek érvényesek. Az oktató késése esetén a tanuló 20 percet köteles várni, hosszabb idő
elteltével az elmaradt óra a Tanulót nem terheli.
Vizsgára csak az bocsátható, aki az esedékes tandíját és vizsgadíjat befizette, illetve aki a 24/2005.
GKM rendeletben meghatározott feltételeket teljesítette!
Ha a vizsga az esedékes tandíj illetve vizsgadíj meg nem fizetése miatt hiúsul meg, akkor a pótvizsga
díja a Tanulót terheli.
Amennyiben a vizsga műszaki hiba miatt elmarad és a műszaki hibát a Tanuló okozta (pl.: letörte a
visszapillantó tükröt), akkor a pótvizsga díja a Tanulót terheli.
A Tanuló vizsgaidőpont lemondását legkésőbb a vizsgát megelőző 5. munkanapon, a KAV
(Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpontnál) személyesen vagy írásban jelezheti.
Amennyiben a Tanuló a vizsgáról igazoltan marad távol, akkor az erről szóló igazolást/pl orvosi
igazolást/ a KAV-nál kell 5 munkanapon belül személyesen benyújtania.
A vezetői engedély kiadásához szükséges:
- sikeres forgalmi vizsga
- sikeres közúti elsősegély nyújtó vizsga, vagy a felmentést igazoló okmány bemutatása
- meglévő érvényes jogosítvány bemutatása, vagy orvosi alkalmassági igazolás eredeti példánya
- személyes iratok (személyi igazolvány, lakcím kártya)
A vezetői engedély kiadása 3 munkanap után az Kormányablaknál kezdeményezhető.

Közúti elsősegély nyújtó tanfolyam / ha szükséges/: E-learning formában végezhető.
A tanfolyam díja 11.990 Ft.
A vizsgáztatást a Vöröskereszt végzi. A vizsgát a Tanuló intézi.
A vizsgadíjat a Vöröskeresztnél kell megfizetni, amely 8.200 Ft,

A tanfolyam során felmerülő esetleges problémák rendezésére először az iskolavezetőhöz forduljon!
Az oktatásra vonatkozó egyéb - jelen tájékoztatóban nem részletezett- előírások esetleges
változtatásakor a 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet az irányadó.

Tűzkő József iskolavezető

