Képzőszerv: Kettler Sándor Autósiskola
Székhelye: 2600 Vác, Gombási út 38
Ügyfélfogadás: 2600 Vác, Farkasfalvi u. 15
Elérhetőség: E-mail cím: kettler.a@invitel.hu
Tel: 06-30-997-1860
Ev. szám: 426131

Vállalási feltételek
" A1 "
1. Tanfolyamra való felvétel módja:
- Ügyfélfogadási időben
- A tanfolyam kezdetén a meghirdetett helyen és időben.
2. Előírt alkalmassági vizsgálatok:
" A1 " kategória esetében a körzeti orvos állapítja meg az alkalmasságot. /1 csoport /
3.

A tanfolyamra történő felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei:
E.ü. alkalmasság
Alapfokú iskolai végzettség igazolása
Előírt életkor betöltése:
Tanfolyamra felvétel:
Elméleti vizsga feltétele
Gyakorlati vizsga

16
16
16

életév betöltése előtt 6 hónappal
életév betöltése előtt 3 hónappal
életév betöltése után tehető

Az elméleti képzés történhet tantermi vagy e-learning képzés (számítógépen otthon tanulás)formájában.
E-learing képzés esetén a tananyagot az E-Educatio Információtechnológia Zrt. (1111 Budapest, Budafoki
út 59) biztosítja. Választása esetén autósiskolánk az anyagot a tanuló e-mail címére elküldi. A tanfolyam
akkor befejezett, ha a rendszer az erről szóló igazolást kiállítja.
4.
" A " kategória (tantermi képzés esetén) minimális óraszámok:
elmélet tantermi képzésnél: 22 óra
gyakorlat: 16 óra +vizsga
Az autósiskola által megosztott óraszám.
Alapismeretek:
- Közlekedési ismeretek:
- Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

12
4

Járművezetési ismeretek:
- Járművezetés elmélete
- Járművetetés gyakorlat
Elméleti óra ideje:
Gyakorlati óra ideje:

6 óra
16 óra
45 perc
50 perc

Járművezetés gyakorlat:
- Alapoktatás
- Városi vezetés
- Országúti vezetés
- Éjszakai vezetés

6 óra
8 óra
2 óra
ø óra

- Könnyű terep

ø
ø

óra
óra

óra

- Hegyvidéki vezetés
óra
Gyakorlati vizsgával együtt összesen:
17 óra
A gyakorlati vezetés során minimálisan 240 km-t kell teljesíteni.

Az óratervben előírt óraszámok a tanuló számára kötelező minimális időtartamot jelentik, melyet az adott
tantárgy foglalkozásain való részvételre kell fordítania. Amennyiben valamely tantárgy előadásain nem jelenik
meg, pótfoglalkozáson kell pótolnia. Vizsgára csak az a tanuló bocsátható, aki az egyes tantárgyak oktatására
vonatkozó kötelező óraszám 10 %-ánál kevesebbet hiányzott. A hiányzásból eredő pótfoglalkozásért az
autósiskola külön díjat nem számol fel.
5. Gyakorlati oktatás megkezdése csak valamennyi elméleti tárgyból tett sikeres vizsga után lehet.
"A1 " kategória esetén minimális óraszám:
16
óra. 1 óra időtartama 50 perc.
Amennyiben a tanuló a 16 óra alatt még nem vizsgaérett, a későbbi biztonságos vezetés, valamint a sikeres
vizsga érdekében pótórát vehet.
Választható járműtípusok: Honda CBF 125
Tanuló által biztosított jármű esetén:
- a jármű teljes üzemeltetési költsége a tanulót terheli
- a járműnek meg kell felelnie a jogszabályban meghatározott feltételeknek.
- az autósiskola a képzéshez szakoktatót biztosít, melynek költsége 2000 Ft/óra
6. Tandíjak:
Tanfolyamdíj

Teljes képzés összege / minimális óraszámokkal /

76 000 Ft

(Vizsgadíjak nélkül)
Részletezve:
Elmélet

(e-learning és tantermi képzés egyaránt)

- Alapoktatás
- Városi vezetés
- Országúti vezetés
- Vizsgán való részvétel
Gyakorlat összesen: 17x3000 Ft/óra
- Pótórák díjai
- Autósiskola által szervezett Eü. Tanfolyam díja

25 000 Ft
18 000 Ft
24 000 Ft
6 000 Ft
3 000 Ft
51 000 Ft
3 000 Ft
5 000 Ft

A tanfolyam elején megbeszélt, és a vállalási feltételekben rögzített tanfolyamdíj a tanfolyam végéig
érvényes. Az autósiskola tanfolyam közben árat nem emel! A tanfolyamdíjat a tanfolyam ideje alatt több
részletben lehet fizetni. A teljes összeget a forgalmi vizsgáig kell kifizetni.
Tanfolyamdíjon felüli költségek:
Vizsgadíjak:
- közlekedési ismeretek: 4 600 Ft
- járműkezelési vizsga: 4 700 Ft
- forgalmi vizsga:
11 000 Ft
- eü. Vizsga:
7 900 Ft
Vizsgadíj megfizetése: Az adott tantárgy vizsgája előtt az autósiskola szervezésével a
Közlekedési Felügyelőség pénztárába kell befizetni.
Egyéb költségek:
- Vezetői engedély kiállításának díja: Első vezetői engedély kiadása ingyenes, további kiadás 4000Ft
(Tanfolyam befejezése után az okmányirodába kell fizetni)
- Orvosi alkalmasság vizsgálat térítés köteles, melyet az orvosnál kell fizetni.
Költsége életkortól függ.

Vezetői engedély kiadásához a következő vizsgákon kell megfelelni:
- Közlekedési ismeretek
 - Járműkezelési vizsga
- Forgalomvizsga
További feltételek az elsősegélynyújtásból tett vizsga, melyet az erre a célra
rendszeresített kártya igazol. A vezetői engedély átvételekor az Eü. Kártyát be kell mutatni.
7.

Az autósiskola igény szerint a tanfolyam ideje alatt az elsősegélynyújtó vizsgára való
jelentkezést és felkészítést megszervezi. A vizsga díját a Magyar Vöröskereszt részére
csekken lehet befizetni.
A tanfolyam elvégzése, valamint a sikeres vizsgák letétele után, a Közlekedési Hatóság vizsgaigazolást állít
ki. A vizsgaigazolást az okmányirodába kell leadni, mely alapján kiállítják a vezetői engedélyt.
Többszöri sikertelen vizsgák :
- Közlekedési ismeretek : vizsgák száma nincs korlátozva
- Járműkezelési vizsga: vizsgák száma nincs korlátozva.
- Forgalmi vizsga : 5 sikertelen vizsga esetén:
vagy PÁV. vizsgálaton kell részt venni, Sikeres PÁV esetén a vezetés
folytatható
vagy a sikertelen vizsga dátumától számított 2 éven túl PÁV vizsgálat nélkül is
tehető újabb forgalom vizsga (újabb tanfolyam elvégzése szükséges)
Az elméleti tanfolyam kezdő napjától, 9 hónapon belül a kresz vizsgát, 12 hónapot belül sikeres kresz vizsgát
kell tenni. Ennek hiányában az elméleti tanfolyamot meg kell ismételni. A sikeres Közlekedési ismeretek
vizsga napjától számított 2 éven belül a forgalmi vizsgát sikeresen be kell fejezni. A KRESZ vizsga 2 évig
érvényes. Ha ezt nem teszi, akkor újabb tanfolyam elvégzése után az összes tárgyból ismét vizsgát kell tennie.
8. Kezdő vezetői engedély:
A vezetési jogosultság első alkalommal történő megszerzésének napjától számított 2 évig a vezetői
engedély kezdő vezetői engedélynek minősül.
Kezdő vezetői engedéllyel „A1” kategória esetén utas nem szállítható.
9. Tanuló áthelyezés:
Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja folytatni tanulmányait, az iskolavezető
az erre rendszeresített nyomtatványon igazolja az eddig elért eredményeit.
Igazolás kiadása díjtalan, melyet az iskola 3 napon belül kiállít.
10. Iskolavezető neve: Kettler Sándor
Elérhetősége: E-mail: kettler.a@invitel.hu
Félfogadás helye: Vác, Farkasfalvi u. 15.

Tel: 06-30-997-1860
Ideje: Péntek:12:00-20:00

11. A képzés felügyeletét ellátó hatóság címe:
Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala
Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Képzési és Vizsgáztatási Osztály
Budapest, 1141 Budapest, Komócsy u. 17-19
Telefon: 06-1/460-2215

…………………………….
Kettler Sándor
Iskolavezető

