Tájékoztató az „A” kategória „A1” megszerzését követő 2 éven túli vállalási feltételeiről
A 24/2005. (lV. 21.) GKM rendelet 2 melléklete alapján összeállítva.
1. Képzőszerv neve: Kiss-Balaton Autós-Motorosiskola
Képzőszerv címe: 8700 Marcali, Rákóczi u. 29.
Képzőszerv székhelyének a címe: 8705 Somogyszentpál, Kossuth u. 70.
E-mail cím: info@kiss-balatonautosiskola.hu
Honlap címe: www.balatonjogsi.hu
Képzőszerv telefonszáma: +36-70-629-2167.
Képzőszerv számlaszáma: 10403947-50526854-85561002.
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/005223.
2. A cég formája: egyéni vállalkozás
3. Vállalkozói engedély száma: 27600885.
4. Az iskolavezető neve: Kiss Csaba Miklós
E-mail cím: info@kiss-balatonautosiskola.hu
Telefonszáma: +36-20-361-1741.
5. Az ügyfélfogadó helyiség címe: 8700 Marcali, Rákóczi u. 29.
Az ügyfélfogadó telefonszáma: +36-70-629-2167.
Az ügyfélfogadás időpontja: hétfőtől-péntekig: 08:00-17.00-ig.
6. Telephely címe: 8700 Marcali, Rákóczi u. 29.
Telefonszám: +36-70-629-2167.
A képzőszerv rutinpályájának a címe: 8700 Marcali, Kossuth u. 66.
7. A tanfolyamra való felvétel módja: személyesen történő jelentkezés.
8. Előírt egészségi és alkalmassági feltétel: minimálisan A1. kategóriára érvényesített
vezetői engedély.
9. A tanfolyamra történő felvétel feltételei:
- 24. életévét betöltötte, vagy attól legfeljebb 6 hónappal fiatalabb,
- „A1” kategóriás vezetői engedélyét igazolta,
- alapfokú iskolai végzettségét megfelelően igazolta,
- valamint a tanuló meghatalmazza a képzőszervet adatainak kezelésére, a tanfolyam- és
vizsgaügyintézés során.
Vizsgára az a személy bocsátható, aki a tanfolyamot elvégezte és a szükséges vizsgadíjat
befizette.

10. A tanfolyam tantárgyai:
Elméleti tantárgyak (és óraszámai): közlekedési ismeretek (1 óra), vezetéselmélet (1
óra),
szerkezeti és üzemeltetési ismeretek (1 óra). Az elméleti oktatások 16:30 órakor
kezdődnek,

és 19:05 órakor érnek véget, ezáltal egy oktatási alkalom 3×45 perc tanórát

tartalmaz.
E-learning képzést (otthoni tanulás interneten) saját időbeosztás szerint, a
tananyagcsomag

időkeretén belül végezheti el.

A tanfolyam kezdetétől számított kilenc hónapon belül elméleti vizsgát kell tennie! A első
vizsgájának sikertelensége esetén a tanfolyam kezdetétől számított tizenkettő hónapon belül
sikeres elméleti vizsgával kell rendelkeznie! Amennyiben az előző két feltételt nem teljesíti
akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.
- Gyakorlati oktatás (és óraszámai): alapoktatás (4 óra), városi vezetés (4 óra), országúti
vezetés (2 óra), vizsga (1 óra). A gyakorlati óra időtartama 50 perc, melyet 10 perc szünet
követ.
A járműkezelési vizsgára bocsátás feltétele, hogy a tanuló az alapoktatás során minimum 4
órát vezessen és az előírt járműkezelési feladatokat elsajátítsa.
A forgalmi vizsgára bocsátás feltétele, hogy a tanuló érvényes járműkezelési vizsgával
rendelkezzen, a forgalmi gyakorlati oktatás során minimum 6 órát vezessen, és a gyakorlati
oktatás ideje alatt legalább, összesen 150 km-t tegyen meg.
11. A tanuló gépjármű típusa: - Honda Hornet 600 S.

12. Hiányzás: Az elméleti foglalkozásról hiányozni nem lehet. Az esetlegesen
bekövetkezett hiányzás esetén pótfoglalkozás beiktatása szükséges. A
gyakorlati foglalkozásról hiányozni nem lehet. A gyakorlati oktatóval
megbeszélt helyen és időben történő gyakorlati vezetésnek amennyiben
akadályozó tényezői vannak, a tanuló a vezetés megkezdése előtt 24 órával
köteles az oktatóját értesíteni.
13. Tanfolyami és vizsgadíjak:
- Elméleti oktatás díja: 15.000,- Ft, e-learning képzés keretében is
- A gyakorlati oktatás óradíja: 5.500 – Ft, 10 tanóra + 1 vizsgaóra összesen 60.500 - Ft
- Tandíj összesen: 75.500 - Ft
- A gyakorlati oktatás pótórájának óradíja: 5.500 - Ft
- Elméleti vizsga díja: 4.600 - Ft
- Járműkezelési vizsga díja: 4.700 - Ft - Forgalmi vizsga díja: 11.000 - Ft
- Vizsgadíjak összesen: 20.300 - Ft

- Teljes képzési költség: 95.800 - Ft
A fenti díjakat a képzőszerv pénztárában kell befizetni
- Elsősegély-nyújtás oktatása és vizsgák szervezése iskolánkban történik, amelyet a Magyar
Vöröskereszt bonyolít le.
14. Mentességek:
Az elsősegély-nyújtó vizsga alól mentesül az a személy, aki a 31/1992. NM rendelet alá
tartozó végzettséggel rendelkezik, és az erről szóló okiratot bemutatja.
15. Áthelyezés: Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja tovább folytatni a
tanulmányait, képzési igazolást kell kérnie három példányban, amelyet a képzőszerv az
esetleges hátralékok rendezését követően három napon belül állít ki, egyszeri 10.000 - Ft
befizetése ellenében. Az igénybe nem vett vizsgadíj illetve szolgáltatás díját a képzőszerv
visszafizeti.
16. Elméleti oktatás helye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 29.
Alapoktatás helye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 66.
Gyakorlati oktatás helyei: Marcali és környéke.
17. A szükség szerinti pótórákra a gyakorlati oktató tesz javaslatot, melynek
díját a képzőszerv pénztárában kell befizetni. Ennek díja óránként: 5.100 Ft.
18. Felügyeletet ellátó szervezet: KAV Közlekedési Alkalmassági és
Vizsgaközpont
Címe: 7400 Kaposvár, Vásártéri u. 2.
Telefon: 06-82-527-663.
E-mail: somogy@kavk.hu
Engedélyező hatóság: Innovációs és Technológiai Minisztérium Közúti Gépjármű
Közlekedési Hatósági Főosztály
Címe: 1138 Budapest, Váci út 188.
Telefon.: 06-1-477-1551.
19. A tanuló jogai és kötelezettségei:
A tanulónak joga van:
-

-

a képzés előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalkozási feltételeit,
a képzést megszakítani, a befizetett, de még fel nem használt tandíj részét (az elméleti
tandíj kivételével) a meghatározott feltételek mellett visszakérni és a tanfolyam
elvégzett részéről hivatalos igazolást kérni,
az elméleti tanfolyamon a hiányzások pótlása érdekében akár több tanfolyamon is
részt venni,
a megbeszélt gyakorlati vezetési órákat legalább 24 órával előtte lemondani,
panaszt tenni, jogos esetekben kártérítést követelni,

-

titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától egyaránt, a személyiségét érintő
kérdésekben,
tanfolyamdíjról számlát kérni.

Minden tanulónak kötelessége:
-

a tandíjat minden esetben előre befizetni,

-

a képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és betartani,
az elméleti és a gyakorlati foglalkozásokon józan, kipihent, illetve vezetésre alkalmas
állapotban és az oktatási körülményekhez igazodó tiszta öltözetben megjelenni,
az általános emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni

-

azokon aktívan közreműködni,
-

a tanfolyami órákra készülni és az oktatói utasításokat követni (különösen fontos ez a

-

gyakorlati vezetésnél, ahol az oktató a jármű felelős vezetője)
késés esetén az oktató és a tanuló kölcsönösen 10 – 10 percet köteles egymásra várni,
mulasztásait, hiányosságait pótolni,
a 24 órán belül lemondott gyakorlati óradíjat befizetni az Autósiskola pénztárába,

-

a munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat betartani,

-

A vizsgázónak a 10 percen túl történő késés esetén a vizsgadíj megfizetésével új
vizsgaidőpontot kell kérnie.

Tanuló a képzési szerződés aláírásával hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez. A
tanuló, illetve törvényes képviselője tudomásul veszi, hogy a tanuló személyes adatait a
felnőttképzési államigazgatási szerv felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerébe is továbbítja
a képzőszerv.
20. A vezetői engedély átvételével kapcsolatos előírások:
Valamennyi sikeres vizsga elvégzését követően, három munkanap elteltével, a területileg
illetékes Járási Hivatal Okmányirodájában kérheti a vezetői engedély elkészítését.
Amennyiben a tanuló kérte a automatikus vezetői engedély kiállítását, úgy a vezetői
engedélyét automatikusan kapja meg.

A 8 általános iskolai osztály elvégzésének hitelt érdemlő módon történő igazolása az alábbi
módokon lehetséges:
-

a személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett
doktori címmel,
az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti-, vagy közjegyző, vagy a
kiállító által hitelesített példányával,
külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles
fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott
tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott
„Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), valamint

-

-

a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar
hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági
bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem
régebbi
Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony
igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább
alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.

Nem magyar állampolgár esetén szükséges a 6 hónapos tartózkodási engedély, vagy az
állandó bejelentett magyarországi lakcím megléte.

