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1. Általános információk 

 

1. A képző szerv megnevezése: „Magyar Autóklub Zala megyei AUTÓSISKOLA” 

2. A képző szerv székhelye: 1043 Budapest, Berda J. u. 15. 

3. Nyilvántartási száma: Fővárosi Törvényszék 01-02-0000433 

4. Képzési engedély száma: 10.018-63/1993 

5. Iskolavezető neve:         Németh Dezső 

Igazolvány száma:         20-0002/97 

Címe:                              8945 Bak, Ady Endre u. 15/b 

Tel:                                 92/461-945, 30/414-6459      

email.:   ndezso@freemail.hu 

                                       

6. Az iskolavezető tevékenységének jogcíme 

-  Kiegészítő tevékenységű egyéni vállalkozó 

7. Az ügyfélfogadás helye:      Zalaegerszeg, Alsóerdei u. 3/a 

                                                 Tel.: 92/550-193, email: zeg.autosiskola@autoklub.hu, www.autoklub.hu 

8. Az ügyfélfogadás ideje:            szerda  08,00-16,00 óra 

9. A telephely címe:        8900 Zalaegerszeg, Alsóerdei u. 3/a. 

10. Az oktatás helyszíne:     „B”     

    Elméleti képzés:      Zalaegerszeg, Alsóerdei u. 3/a    

    Zalaegerszeg, Gasparich u.  27  

    Zalaegerszeg, Göcseji út 16.          

    Járműkezelési tanpálya: 1024 Budapest, Berda J. u. 15.        

11. Felügyeleti szerv:          

TIM Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály 1011 Budapest Fő utca 44-50. 

 

12. Képzési kategóriák: 

„B” kategória:  Legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű, a vezető ülésén kívül 

legfeljebb 8 állandó ülőhellyel rendelkező gépkocsi, amely lehet személygépkocsi vagy kisteher 

gépkocsi is. 

 

       Kezdő vezetői engedély: A vezetési jogosultság első alkalommal történő megszerzését igazoló vezetői 

engedély a kiadásának időpontjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül. 

Ezen engedély megszerzője 18 éves kora betöltéséig nem vezethet külföldön illetve a megszerzésétől 

számítva 2 évig nem vontathat utánfutót. 

 

13. Adatkezelésre vonatkozó szabályok:  

Tanuló tudomásul veszi, hogy a Magyar Autóklub a jelentkezési lapon és annak mellékleteit képező 

okmányokon szereplő személyes és különleges személyes adataival kapcsolatos adatkezelése olyan 

szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett (a tanuló) az egyik fél.  

mailto:zeg.autosiskola@autoklub.hu
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Tanuló tudomásul veszi, hogy a szerződés létrejöttéhez szükséges adatszolgáltatása alapján a Magyar 

Autóklub a tanuló személyes adatait a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően adatbázisában 

kezelje és tárolja.  

A Magyar Autóklub az általa végzett adatkezelésekkel kapcsolatos tájékoztatást az Adatkezelési Szabályzata 

útján közli, amely megtalálható a Magyar Autóklub valamennyi ügyfélszolgálati pontján, illetve a 

www.autoklub.hu weboldalon. 

 

Az ügyfélfogadás rendje 

14. A képzésre jelentkezőket az iskolavezető tájékoztatja az iskola által nyújtott teljes képzési szolgáltatásról. 

A tájékoztatás kiterjed jelen vállalási feltételek ismertetésére, így a tanfolyamra jelentkezés módjára, 

lehetőségére, az iskola díjtételeire, a tanfolyami díjak fizetésének lehetőségeire, a vizsgára bocsátás 

feltételeire. 

A tájékoztatás történhet telefonon, az ügyfélfogadás helységében, valamint a tanfolyam  megnyitóján. 

Az autósiskola képviselője a lehetőségek megismerése és a feltételek szóbeli elfogadását követően a 

tanulónak átadja a következő tájékoztatókat: 

- a tanfolyam órarendje- kiemelve az előre tervezett vizsga napját, 

- a tanfolyam megkezdéséhez szükséges okiratok felsorolását, 

- a jelentkező képzési kategóriájához szükséges tájékoztatót. 

Az iskolavezető tájékoztatja a tanulót az ügyfélfogadás időpontjáról. 

 

1.1 A tanfolyamra való jelentkezés módja 

Az AUTÓSISKOLA „B”  kategóriájú képzést vállal. A képzés a tanuló tanfolyamra történő 

jelentkezésével kezdődik, majd a 3. sz. mellékletben lévő szerződés aláírásával. 

 

A tanfolyamra való jelentkezés feltételei: 

Életkor:     „B” kategóriában 16 életév 6 hónap   betöltése 

(a  24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet alapján) 

Beiskolázható          - aki legalább írni, olvasni tud, „B” kat. esetén min. 8 általános iskola 

befejezése 

- aki megfelel a közbiztonsági és egészségügyi előírásoknak 

 Egészségügyi alkalmasság:  13/1992. (VI. 26.) NM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági, 

egészségi és pályaalkalmassági feltételek meglétének igazolása a háziorvosnál kiállított:  

          „Alkalmassági vélemény” 

I. csoportos orvosi alkalmasság 

 

A tanfolyamra való jelentkezéskor a jelentkezési laphoz csatolni szükséges:  

- a háziorvos által kitöltött „alkalmassági vélemény”-t 

- Valamennyi járművezetési okmányt (amennyiben van) 

- „B” kategória esetén az általános  iskolai bizonyítványt 

 

 

http://www.autoklub.hu/
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1.2 A mentesség 

Az iskolavezető mentesítheti egyes elméleti tantárgyak foglalkozásain való részvétel alól azt a 

tanulót, aki a tantárgyaknak megfelelő szakmai képesítéssel rendelkezik. 

A 24/2005 GKM rendelet 3. sz. mellékletének 4.1 pontja szerinti vizsgakötelezettség alóli 

mentességi kérelem a felmentés alapjául szolgáló – az iskolavezető által hitelesített- okirat 

fénymásolatának a jelentkezési és vizsgalaphoz való csatolásával történik. 

A vezetői engedély kiadásának feltétele az Elsősegélynyújtásból előírt ismeretről szóló igazolás 

bemutatása. 

Elsősegély nyújtási ismeretről szóló igazolás nélkül is vezetői engedélyt kaphatnak azok a tanulók, 

akik a közlekedési elsősegélynyújtási ismeretek megszerzése alóli mentességet a Közlekedési 

Igazgatási Hatóság részére igazolják. 

 

2. A képzés 

2.1 A képzés célja 

       A tanfolyamra jelentkezőket olyan gépjárművezetőkké képezni, akik képesek önállóan, 

biztonságosan, hatékonyan és kulturáltan közlekedni, s a megszerzett vezetői engedély birtokában 

járművezetőként szerzett tapasztalataikat felhasználhatóvá továbbfejlődni. 

 

2.2. Az AUTÓSISKOLA feladata 

A jelentkezők részére mindazon ismeretek, jártasságok és készségek elsajátításának biztosítása, 

melyek a fenti cél eléréséhez szükségesek, beleértve ebbe a személyi és tárgyi feltételeken túl az 

elhivatott pedagógusi tevékenységet és a magas szintű szolgáltatói magatartás is. 

2.3. A járművezetési tanfolyam felépítése 

1. Elméleti képzés 

2. Gyakorlati képzés 

- alapoktatás  

- főoktatás 

3. Elsősegély tanfolyam oktatása- gyakorlati képzéssel párhuzamosan végezhető.  

 

2. 4. Általános feltételek 

2. 4. 1. Az autósiskola vállalja a tanuló teljes körű „B” kategóriás képzését, gyakorlati oktatását és 

vizsgára bocsátást, valamint az elsősegélynyújtó tanfolyam megszervezését.  Az Autóklub együttes 

képzést nem vállal. 

 

2. 4. 2. Az elméleti, illetve a gyakorlati vizsgára bocsátás  feltétele a kötelező óraszámok letöltése, 

illetve a gyakorlati órák végrehajtása az alábbiak szerint: 

1. a járművezető képző tanfolyam tantárgyai előírt  kötelező óraszámok a tanuló számára a kötelező 

minimumot jelentik. Amennyiben a tanuló valamelyik előírt kötelező óráról hiányzik, úgy 

pótfoglalkozáson kell részt vennie. Amennyiben ezen nem jelenik meg, vizsgára nem bocsátható. 
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2. Az elméleti órák 45 percesek. Maximum 4 óra egymás után, 10 perces szünetekkel. 

3. A vezetési gyakorlat oktatását csak sikeres elméleti vizsga után lehet megkezdeni. 

4. A gyakorlati tantárgyak tanóráinak időtartama 50 perc, az egyes tanórák között 10 perc szünet 

tartása kötelező. 

5. Az  autósiskola 9 óra elméleti foglalkozást vállal a kötelező foglalkozásokon felül. 

  

2.5 Kötelező óraszámok 

Elméleti képzés 

 

Kategória/Tantárgy 

„B” 

(óra) 

Közlekedési ismeretek 16 

Vezetéselmélet 6 

Szerkezeti és 

üzemeltetési ismeretek 

 

 

6 

Munkavédelem - 

Biztonsági üzemeltetés - 

 

Összesen: 

 

28 

 

 

Gyakorlati képzés 

 

Kategória/Tantárgy 

„B” 

(óra) 

Alapoktatás 9 

Főoktatás:        - város 

                         - országút 

                         - éjszakai 

                         - könnyű terep 

14 

4 

2 

- 

Gyakorlati vizsgák:          - járműkezelés 

                                         - forgalmi 

 

50’ 

 

Összesen: 

 

30 
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3. A vizsga  

3. 1 Elméleti vizsgára az bocsátható, aki: 

- a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, vagy annak elvégzése alól felmentést kapott, 

- az első vizsgajelentésig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap 

telt el 

    -  megfelel az egészségi és pályaalkalmassági, valamint 

     - megfelel a külön jogszabályokban 1meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági, 

valamint – írásbeli nyilatkozata alapján – a külön jogszabályban 2meghatározott 

közlekedésbiztonsági feltételeknek,  

   -  írni, olvasni tud,  

    - aki a megszerezni kívánt vezetői engedély, járművezetői igazolvány kiadásának feltételéül előírt 

életkornál 3 hónappal fiatalabb. 

3. 2 Írásbeli vizsga helyett a felügyelet engedélye alapján szóbeli vizsgát tehet az – indokolt esetben 

tolmács közreműködésével –, aki hiányos magyar nyelvi ismeretei miatt a magyar nyelvet nem érti, 

illetve az egészségi állapotából következően írásra képtelen, és erre a felügyelettől, kérelemre 

engedélyt kapott.  

3. 3 Gyakorlati járműkezelési és forgalmi vizsgára az bocsátható aki  

                 - sikeres elméleti vizsgát tett, 

      - a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részét elvégezte 

      - a megszerezni kívánt vezetői engedély, járművezetői igazolvány kiadásának feltételéül előírt 

életkort betöltötte, 

     - járműkezelési vizsga alól felmentés nem adható. 

3. 4   Aki valamely tantárgyból sikertelenül vizsgázott, 3 nap elteltével újabb vizsgát tehet. 

3. 5 Amennyiben a vizsgázó nem tette le sikeresen az egyes kategóriákhoz tartozó összes vizsgát az előírt 

határidőn belül  (gyakorlat: sikeres elméleti vizsgától számított két év), az adott kategóriához tartozó 

valamennyi sikeres vizsga érvényét veszti. Ezt követően a járművezetésre jogosító okmányok 

megszerzéséhez előírt vizsgák csak újbóli tanfolyam elvégzése után tehetők le.  

2013. október 1-től amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül 

nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően 

jelenthető ismét elméleti vizsgára 

3. 6        Aki gépjárművezetői forgalmi vizsgán két éven belül öt alkalommal sikertelenül vizsgázik azonos 

kategóriában, újabb vizsgát csak abban az esetben tehet, ha rendkívüli pályaalkalmassági vizsgán 

megfelelt. Amennyiben a vizsgázó valamely kategóriában tett 5 sikertelen forgalmi vizsgát követően 

a rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton „járművezetésre pszichológiailag alkalmas” minősítést 

szerzett, továbbiakban járművezetői vizsgához kapcsolódóan rendkívüli pályaalkalmassági 

vizsgálatra nem kötelezhető. 

                                                 
1 A közúti járművezetők egészségügyi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet 1. §-a és a közúti járművezetők 

pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet. 
2 A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. 

rendelet 16. §-a. 
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3. 7  A járművezetői engedély kiadásának feltétele: 

     - sikeres elméleti és gyakorlati vizsgák,  

     - elsősegélynyújtási ismeretek megszerzéséről szóló igazolás bemutatása 

     -  8 általános iskolai bizonyítvány 

4. Díjtételek - elméleti és gyakorlati képzés díjait a 4. számú melléklet tartalmazza 

 A képzéshez kapcsolódó vizsgadíjakat a 5. számú melléklet tartalmazza  
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E-learning (online elméleti) oktatásra vonatkozó különleges rendelkezések 

1. Amennyiben a tanuló választása szerint e-learning (online elméleti) képzésen vesz részt, az e-Titán 

Rendszer keretében időben korlátozott jogosultságot szerez az e-learning képzés elvégzésére, és az e-

learning tananyag felhasználására. Az e-learning képzés megkezdésének a határideje korlátozott. A határidő 

letelte után a tanulónak az e-learning képzés megkezdésére való jogosultsága megszűnik.  

 

2. A tanuló számára az e-learning képzésben való részvétel időtartama korlátozott, azaz meghatározott 

időtartam alatt végezheti el a képzést. A határidő leteltét követően a tanulónak az e-learning tananyaghoz 

való hozzáférési jogosultsága megszűnik.  

 

3. A tanuló számára az e-learning képzés során a tananyag felhasználására, az e-learning tananyag 

lejátszására rendelkezésére álló idő is korlátozott. Az időbeli korlát elérését követően a tanuló felhasználási 

joga megszűnik.  

 

4. Az egyes e-learning tananyagok felhasználásának és az e-learning képzés megkezdésének és a képzésben 

történő részvétel 1-3. pontok szerinti időbeli korlátai az e-Titán Rendszerben tekinthetők meg. A tanuló 

kérésére a 2. és 3. pontok szerinti időbeli korlátokat a képző szerv meghosszabbíthatja további, pótképzési 

díjazás ellenében.  

 

5. A tanuló felhasználási jogosultságát másnak nem engedheti át.  

 

6. Felhasználási joga alapján a tanuló jogosult az e-Titán Rendszer használatával az e-learning tananyag 

interneten keresztül történő megjelenítésére és az e-learning képzésben való részvételre. Az e-Titán 

Rendszerre, valamint az e-learning tananyagra vonatkozó minden más jogot a rendszer szolgáltatója fenntart. 

Ebből következően tilos az e-learning tananyagot vagy annak részeit, beleértve a médiaelemeket, szövegeket 

bármilyen más módon felhasználni, illetve tilos másolni, továbbadni, többszörözni, átdolgozni, harmadik 

személynek átadni.  

 

7. A tanuló az e-Titán Rendszerhez és az e-learning tananyagokhoz kizárólag egyedi autentikációval férhet 

hozzá. Az egyedi autentikációhoz használt felhasználónév és jelszó titokban tartásáért a tanuló felel. A 

tanuló köteles haladéktalanul értesíteni a képző szervet és a rendszer szolgáltatóját, illetve jelszavát 

megváltoztatni, ha felhasználóneve és jelszava illetéktelenül harmadik személy tudomására jutott. Az 

értesítés és/vagy a jelszó megváltoztatásának késedelméből vagy elmulasztásából eredő károkért a képző 

szerv és a rendszer szolgáltatója nem felel.  

 

8. A képző szerv és a rendszer szolgáltatója kizárja a felelősségét a tanuló egyedi autentikációhoz használt 

felhasználónevének és jelszavának más személy által történő felhasználása következményeként felmerülő 

károkért és veszteségekért, függetlenül attól, hogy ez a felhasználás akár a tanuló tudomásával, akár a nélkül 

történik. A tanuló viszont felelőssé tehető más személy által a felhasználónév és jelszó felhasználásával a 

képző szervnek, a rendszer szolgáltatójának vagy más félnek okozott károkért.  

 

9. A tanuló tudomásul veszi, hogy az e-Titán Rendszer használata és az e-learning képzés elvégzése során a 

rendszerben a tanuló IP címei naplózásra kerülnek. A jogszabályi előírásoknak megfelelően az e-Titán 

Rendszer a hatósági képzés ideje alatt és a jogszabályban meghatározott ideig adatbázisában 

manipulálhatatlanul rögzíti a tanuló aktuális képzésben történő előrehaladását, a rendszerben eltöltött idejét, 

értékeli és rögzíti a tanulónak az e-learning tananyagban feltett ellenőrző kérésekre adott válaszait, 

eredményeit.  

 

10. A tanuló tudomásul veszi, hogy a rendszer szolgáltatója éves szinten 96%-os időbeli rendelkezésre 

állással biztosítja az e-Titán Rendszer és az e-learning képzések elérését. A rendszer szolgáltatóját és a képző 

szervet nem terheli felelősség, amennyiben szolgáltatás nyújtása az érdekkörén kívül eső, elháríthatatlan ok 

miatt válik átmenetileg vagy tartósan lehetetlenné.  

 

11. Az e-Titán Rendszer használatához, eléréséhez, valamint az e-learning képzésben való részvételhez az 

alábbi informatikai környezettel kell rendelkezni:  

Böngésző: Internet Explorer, Mozilla Firefox, vagy Google Chrome legfrissebb verziója  

Képernyőfelbontás: legalább 1024x768  Internet kapcsolat: stabil, legalább 768 Kbps letöltési sebességgel  

A nem megfelelő informatikai háttér miatti felhasználási zavarokért a rendszer szolgáltatóját és a képző 

szervet nem terheli felelősség. 
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1. számú melléklet 

TÁJÉKOZTATÓ 

A „B” kategóriás járművezetői tanfolyamra jelentkező részére 

A képző szerv megnevezése: „Magyar Autóklub Zala megyei AUTÓSISKOLA” 

A képző szerv székhelye: 1043 Budapest, Berda J. u. 15. 

Nyilvántartási száma: Fővárosi Törvényszék 01-02-0000433 

Képzési engedély száma: 10.018-63/1993 

Iskolavezető neve:         Németh Dezső 

Igazolvány száma:         20-0002/97 

Címe:                              8945 Bak, Ady Endre u. 15/b 

Tel:                                 92/461-945, 30/414-6459      

email.:   ndezso@freemail.hu 

                                       

Az iskolavezető tevékenységének jogcíme 

-  Kiegészítő tevékenységű egyéni vállalkozó 

.Az ügyfélfogadás helye:      Zalaegerszeg, Alsóerdei u. 3/a 

                                                 Tel.: 92/550-193, email: zeg.autosiskola@autoklub.hu, www.autoklub.hu 

 Az ügyfélfogadás ideje:            szerda  08,00-16,00 óra 

 

Az Autóklub Autósiskolája a jelentkező részére az alábbi szolgáltatásokat nyújtja. 

 - elméleti tanfolyam szervezése. 

 - elsősegélynyújtó tanfolyam szervezése. 

 

Előzetes megbeszélés alapján az ügyfélfogadás a tanulónak megfelelő időpontban is lehetséges. 

Ügyintéző Németh Dezső iskolavezető 

A tanfolyamra az vehető fel, aki: 

- a vezetői engedély kiadásának feltételéül megszabott életkort (17 év) betöltötte, vagy annál 

legfeljebb fél évvel fiatalabb,  

- megfelel a külön jogszabályokban meghatározott közbiztonsági, egészségi és pályaalkalmassági 

feltételeknek,  

 - min. 8 általános iskolai végzettség  

- 18. év alatti tanuló jelentkezése esetén – a tanfolyamra jelentkezéskor szülője ( törvényes 

képviselője ) hiteles nyilatkozattal igazolt hozzájárulását bemutatja. 

A tanfolyam megkezdéséhez szükséges dokumentumok:  

 - alkalmassági vélemény háziorvostól. 

A tanfolyam  részei: 

A tanfolyam elméleti és gyakorlati oktatás részekből áll. 

 

mailto:zeg.autosiskola@autoklub.hu
http://www.autoklub.hu/
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A tantárgyak kötelező óraszámai: 

Elméleti tanfolyam:   Közlekedési ismeretek    16 óra 

     Vezetés elmélet    6 óra 

     Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek:  6 óra 

    Elmélet összesen:    28 óra 

Vezetési gyakorlat oktatást csak közlekedési ismeretek tárgyból tett sikeres elméleti vizsga után lehet 

megkezdeni. Elméleti vizsgát csak az tehet, aki betöltötte a 16 év 9 hónapot. 

Gyakorlati oktatás:    Alapoktatás     9 óra 

    Főoktatás     20 óra 

    Vezetési idő összesen:    30 óra 

Választható gépkocsik és oktatók: 

Németh Dezső   Citroen C4   

Végh Zoltán   Hyundai X20 

Cser József   Ford Fusion 

Simon Árpád   Toyota Corolla 

Koltai Zoltán   Fiat Brava 

Horváth Vilmos  VW Polo 

Makár Barnabás  VW  Golf 

 

Gyakorlati vizsgára csak az bocsátható, aki: 

- sikeres elméleti vizsgát tett, 

- a tanfolyam gyakorlati részét elvégezte, arról igazolása van, 

- a 17. életévét betöltötte, 

A járművezetői engedély kiadásának feltétele: 

 - a „B” kategóriában előírt tárgyakból sikeres vizsga, 

 - elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését igazoló okirat. 

 - 8 általános iskola befejezése 

 

A „B” kategóriás tanfolyam díjtételei: 

Az elméleti tanfolyam térítési díja:    35.000.- Ft 

E-learning (online elméleti oktatás 75 óra/180 nap:   35.000,- Ft 

Gyakorlati oktatás térítési díja:     8.000.- Ft/óra 

Az elsősegélynyújtó tanfolyam díját a tanfolyamot tartó szerv határozza meg: 

Magyar Vöröskereszt díjai tanfolyamdíj   15.000,- Ft 

    vizsgadíj   15.500 Ft 

A járművezetői költségek változása esetén az iskola a gyakorlati órák díjtételeit a költségváltozás arányában 

módosítja. 
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Tandíjak fizetése: 

- az elméleti tanfolyam térítési díját és az első 5 gyakorlati órát az elméleti tanfolyam végéig kell 

befizetni csekken az Autóklub számlájára 

- A gyakorlati oktatás díját az oktatótól kapott csekken az Autóklub számlájára (több részletben is) 

kell befizetni. 

Vizsgadíjak: 

- tanuló a KAV megyei Vizsgaközpontban 8900 Zalaegerszeg Pintér M. u. 22. 
befizetett elméleti vizsgadíj számláját adja le az iskolavezetőnek, az elméleti vizsga előtt minimum 8 

nappal. 

-      a forgalmi vizsga díját – a gyakorlati oktató segítségével a Vizsgaközpontban fizeti be a tanuló. 

- elméleti vizsgadíj  4.600 Ft 

- gyakorlati vizsgadíj  11.000 Ft 

 

A tanuló jogai és kötelességei: 

- Ha a tanuló késik a gyakorlati oktatásról a megbeszélt időpontban és helyen, a tanulóautó és az 

oktató köteles 30 percet várni. Amennyiben a tanulóautó és az oktató késik, úgy a tanuló köteles az 

előzőek szerint 30 percet várakozni. 

- A tanulónak joga van a jelenlegi szerződés alapján kifogást emelni az oktatással kapcsolatos 

tevékenységgel szemben. 

-  Amennyiben a tanuló gyakorlati oktatójával nem elégedett, joga van másik oktatót kérni. 

- Ha további problémák merülnek fel, a tanulónak joga van más képzőszervhez távozni. 

- Ha a tanuló a járműkezelési és forgalmi vizsgához szükséges kötelező minimum gyakorlati órákat 

nem vezeti le, akkor járműkezelési, illetve forgalmi vizsgára nem bocsátható. 

- A tanuló köteles az elméleti vizsgán kapott vizsgalapot minden vizsgára magával vinni, a vizsga e 

nélkül nem történhet. 

- Minden vizsga előtt a személyi igazolvány és az esetleges vezetői engedély bemutatása kötelező. 

- A tanuló személyi adataiban bekövetkező változást köteles 8 napon belül a képzőszervnél 

bejelenteni. 

- Az ötödik sikertelen forgalmi vizsga után PÁV vizsgálata kötelező.  
 

A tanuló áthelyezése: 

Amennyiben a tanuló képzését az Autóklub Autósiskolával meg kívánja szakítani, és azt más képzőszervnél 

kívánja folytatni, kérésére az autósiskola kiállítja a Képzési Igazolás lapot, 3 napon belül. E dokumentum 

kiadása a tanuló részére az iskolavezető által történik. Tanuló áthelyezése és a képzés abbahagyása esetén 

az elméleti tanfolyam díjával együtt a külön befizetett 5 gyakorlati óra összege visszafizetésre nem 

kerül. 
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A vezetői engedély átvételének feltételei: 

A sikeres vizsgáról a közlekedési hatóság vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő három 

munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság (okmányiroda) 

részére.  

Felügyeleti szerv: 

A tanuló képzése során ért esetleges sérelmét, vagy egyéb észrevételeit, panaszait az iskolavezetővel 

közölheti (panaszkönyv), aki köteles 10 nap alatt kivizsgálni, s erről a tanulót írásban értesíteni. 

Kedvezőtlen válasz esetén a tanuló az autósiskola felügyeleti szervéhez folyamodhat  

 

TIM Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály 1011 Budapest Fő utca 44-50. 

 

Ezen tájékoztató szerződést az iskola részére a 24/2005 GKM. rendelete kötelezően előírta, és e rendelet 

módosításai, amely érvényes az eredményes gyakorlati vizsganap 24. órájáig. 

 

Kívánom, hogy tisztelt tanulónk sikeres vizsgákat tegyen és azt követően a forgalomba balesetmentesen és 

kultúráltan közlekedjen. 

 

 

                                                  Németh Dezső 

      Iskolavezető 
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2. sz. melléklet 

 

       SZERZŐDÉS 

                                                                       mely létrejött a 

MAGYAR AUTÓKLUB ZALA MEGYEI AUTÓSISKOLA (székhely: 1043 Budapest, Berda József utca 

15. nyilvántartási szám: 01-02-0000433, adószám:19621140-2-41) 

mint képzőszerv, valamint 

 

név:......................................................................... szül. hely:........................év:................hó:..............nap:...... 

anyja neve:.......................................................lakcíme:........................................................................................ 

lakos, mint tanuló között járművezető képzésre az alábbi feltételekkel: 

1./.................................................................................................... tanuló tudomásul veszem, hogy a Magyar 

Autóklub a jelentkezési lapon és annak mellékleteit képező okmányokon szereplő személyes és különleges 

személyes adataimmal kapcsolatos adatkezelése olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az 

érintett (a tanuló) az egyik fél. Tudomásul veszem, hogy a szerződés létrejöttéhez szükséges 

adatszolgáltatásom alapján a Magyar Autóklub a személyes adataimat a mindenkori hatályos 

jogszabályoknak megfelelően adatbázisában kezelje és tárolja.  

A Magyar Autóklub az általa végzett adatkezelésekkel kapcsolatos tájékoztatást az Adatkezelési Szabályzata 

útján közli, amely megtalálható a Magyar Autóklub valamennyi ügyfélszolgálati pontján, illetve a 

www.autoklub.hu weboldalon. 

2./................................................................................................................  tanuló nyilatkozom, hogy a 

vállalási feltételt, illetve a tájékoztatót átvettem, ismerem és az abban foglaltakat megértettem és elfogadom. 

3./ ……………………………………………………………….. tanuló a „B” kategóriás képzés esetén 

kijelentem, hogy alapfokú iskolai (8 általános) végzettséggel rendelkezem, melynek dokumentumát az 

elméleti vizsgára való jelentkezésig bemutatom. 

4./ A tanfolyam száma:       3025/1../……...               kategória: "…" 

5./ A képzés helyszínei:      elméleti oktatás:             8900 Zalaegerszeg,  

                                            gyakorlópálya:                1043 Budapest, Berda J. u. 15. 

6./ Az elméleti rész kezdési időpontja:  201……………   várható befejezés:201…………………………… 

                                     Oktatási napok:201………………………………………..napok 

7./ A tandíj fizetése a Magyar Autóklub részére készpénzátutalással történik / " sárga csekk" /. 

     A tandíjfizetés ideje:   - a tanfolyam megkezdése előtt egyösszegben, vagy 

                                           - a képzőszerv által biztosított részletfizetési lehetőség igénybevételével. 

     A vizsgadíjfizetés ideje: mindig az adott vizsgára jelentés előtt kell fizetni. 

     A tanfolyam ( képzés ) díja: 

     ELMÉLET :                                                                                    ………..,- Ft   

     GYAKORLAT:                                                             

                               ….. óra + 1 vizsgaóra                                        ……………,- Ft             

    Alaptandíj összesen: elmélet + gyakorlat :                                  ……………..,- Ft 

    A kötelezően előírt …. alapórán felüli órák díja, valamint a kötelezően előírt ….. km göngyölt 

    menettávolság eléréséig fizetendő órák díja: ………..,- Ft. 

     Vizsgadíjak: (alap) összesen                   ……….,- Ft illetve szóbeli esetén: ……….,- Ft 

8./ Elméleti pótórák: ………,- Ft/óra 

9./ A díjtételek változtatásának jogát a képzőszerv fenntartja.  

10./A befizetett, de fel nem használt tandíjat a tanuló kérésére visszautaljuk. Tanuló áthelyezése és a képzés 

abbahagyása esetén az elméleti tanfolyam díjával együtt a külön befizetett 5 gyakorlati óra összege 

visszafizetésre nem kerül. 

11./ Jelen szerződés megkötésére a MAGYAR AUTÓKLUB ZALA MEGYEI AUTÓSISKOLA hivatalos 

helyiségében, illetve kihelyezett oktatási intézményben került sor, melynek megtörténtét mindkét fél 

aláírásával igazolja.  

Fiatalkorú 18. életévét be nem töltött szerződését a törvényes képviselőnek is alá kell írnia  

Képzési engedély szám: 10.018-63/1993. Intézmény–akkreditációs lajstromszám:PLH-797 kelt:2009.jún.24. 

 

A szerződéskötés helye: 8900 Zalaegerszeg, …………………….               ideje: 202... …………………… 

..................................................          ..........................................................       ................................................. 

 

                 tanuló                                            törvényes képviselő                                iskolavezető 
                                                                                                                                                              

http://www.autoklub.hu/
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3. számú melléklet 

 

 

 

 

 

ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉPZÉSI DÍJAK KATEGÓRIÁNKÉNT GYAKORLATI OKTATÁSHOZ 

HASZNÁLT JÁRMŰVEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az árváltozás jogát az autósiskola fenntartja. 

A kötelező órákról való hiányzást a tanuló köteles pótolni 2.000.-Ft óradíj (elméleti oktatás esetén) befizetése után. 

Gyakorlati képzés esetén a pótóra összege megegyezik az alapóra díjával. 

Az óradíjak az árváltozásnak megfelelően módosulnak. 

A tervezett gyakorlati órán a nem megjelenést a hiányzó órák díjának befizetésével kell pótolni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategória/ 

Díjtétel megnevezése 

„B” 

 

(Ft) 

Tanfolyamdíj 

E-learning (online elméleti oktatás):  

75 óra/180 nap 

             35.000.- 

     35.000,- 

 

Gyakorlati vezetés óradíja 8.000 
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4. számú melléklet 

 

 

VIZSGADÍJAK 

 

 

KATEGÓRIA/ 

DÍJTÉTEL MEGNEVEZÉSE 

„B” 

 

(Ft) 

Közlekedési ismeretek 

 

4.600.- 

 

Forgalom 11.000.- 
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Az TIM Közúti Gépjármű-közlekedési Hatóság által meghatározott, valamint a közúti járművezetők és a közúti 

közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet 

(a továbbiakban: Képz.r.) 2.§ (1) bekezdés 7-9. pontja szerint meghatározott mutatószámok:  

 átlagos képzési óraszám( ÁKÓ ) 

 képzési költség (KK ): 

 vizsga sikerességi mutató (VSM ) melyek a képzőszerv tevékenységének tárgynegyedévi tényszámait  

tartalmazzák.   

 

       MAK Zalaegerszeg Autósiskola képzőszerv azonosító: 3025 

 

      2022.III. negyedév : 

  ÁKÓ:  - % 

  VSM: elmélet: 68,42 %     Gyakorlat: 65% 

  KK: 440.250 ,- Ft 
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