
 

 

                                                  T Á J É K O Z T A TÓ 
       Motorkerékpár (A1 alkategória akik érvényes „B” kat. vezetői engedéllyel rendelkeznek)képzésben  résztvevők számára 
                                                 (125 cm3 hengerűrtartalmat ill. 11 kw teljesítményt meg nem haladó motorkerékpár) 

 

1. Képző szerv: FÉNYES      TAMÁS ev.       AUTÓSISKOLÁJA                http:/ fenyesautosiskola.hu 

 

2. Cégforma:     egyéni vállalkozó    címe:        Tápióbicske, Damjanich. u. 83. 

 

3. Vállalkozói igazolvány száma: ES 317532  Képz. eng. száma: KF/859/1/2006. Felnőttképzési nytsz: B/2020/002859 

 

4. Iskolavezető: Fényes Tamás   telefonszáma: 06-20/958-6620  Oktatói ig. száma: SZ21-2078; azonosító: 11204 

 

5. Ügyfélfogadó címe: 2764.  Tápióbicske, József Attila u. 03. google: http://goo.gl/maps/kQmW7   tel: 06-20/958-6620   

e-mail: ftomcsi@gmail.com   Félfogadás: hétfő: 800-1200,  péntek: 1600-2000 óráig. 

 

6. Telephely és tanpálya: 2764. Tápióbicske, József  Attila u. 03.   telefon: 06-20/958-6620 

 

7. Tanfolyamra felvétel módja: 

               Motorkerékpár (A1) vezetői tanfolyamra az vehető fel, aki érvényes „B” kat. vezetői engedéllyel legalább 8 általános   

               iskolai végzettséggel rendelkezik. Ennek eredeti okmányát a Közlekedési Felügyelőségen be kell mutatni.  

               A tanfolyam kezdetekor ún. elektronikus Jelentkezési és Vizsgalapot kell kitölteni, melyhez csatolni kell az érvényes  

               vezetői engedély fénymásolatát.  A vizsgalap kitöltéséhez az iskola segítséget nyújt.  Az adatokat a tanuló ellenőrzi                 

és a jelentkezési lapot saját kezűleg írja alá. 

               

8. Előírt egészségi vizsgálat: Érvényes vezetői engedély birtokában külön vizsgálatra nincs szükség. 

 

9. Vizsgára bocsátás feltételei elméleti vizsgára az bocsátható, aki legalább 8 általánossal rendelkezik, az előírt elméleti  

tanfolyamot a képző szerv által igazoltan elvégezte,(vagy az alól felmentést kapott pld. mozgáskorlátozott vagy siket 

              személy ill. a magyar nyelvet nem beszéli) a tanfolyam kezdetétől az első vizsgaeseményig kevesebb mint 9 hónap 

              telt el (ezen időponttól egy éven belül sikeres vizsgát kell tenni, további vizsgára csak ismételt elméleti tanfolyam 

              elvégzését követően kerülhet sor), továbbá befizette az elméleti vizsga díját. Gyakorlati vizsgára az bocsátható aki  

              igazoltan részt vett az előírt (vezetési óraszámokon, menettávolságokon) gyakorlati képzésben, és befizette az előírt vizs- 

              gadíjat. A vizsgán csak az előírt motoros öltözékben (protektoros bőrruha, vagy gerincvédős kabát protektoros védőkesz-  

              tyű, magas szárú zárt cipő vagy motoros csizma, térdvédő protektor,sisak szemüveg) szabad megjelenni!!                                                                                                                                                  

              Elméleti vizsga helye:Közlekedési Alkalmasági és Vizsgaközpont Ceglédi képviselete   (Cegléd, Dohány u. 31.) 

              A meglévő vezetői engedélyt és az alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítványt a vizsgán be kell mutatni!!!!! 

 

10. Tanfolyam tantárgyai és órakerete: Az elméleti tanfolyam minden tanórája 45 perc 10 perc szünet.  

         Tantárgyak: Közlekedési alapismeretek: min. 1 óra Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek min. 1  óra, Járművezetés elmé- 

          lete: min. 1 óra. Gyakorlati oktatás alap és főoktatási részekből tevődik össze. Alapoktatás min. 1 tanóra, főoktatás min. 1    

          tanóra, gyakorlati (Jk+Fo.) vizsga 1 óra. Vezetési óra időtartama 50 perc. Az alapoktatás a járműkezelési feladatok  

          elsajátítására irányul,  helye az iskola tanpályája. Főoktatás részei: városi közlekedés 1 tanóra. A kötelezően levezetendő 

          menettávolság:minimum 30 km. Főoktatás helyszíne  Cegléd város. Gyakorlati oktatás előírt öltözéke: protektoros mo- 

          toros bőrnadrág ill. kabát, sisak szemüveg, kesztyű ( képző szerv biztosítja).          

11. Járműhasználat: Minden hallgató Honda CG 125 cm3  motorkerékpáron  tanul. 

 

12. Hiányzás: Aki a képzésre  előírt elméleti és gyakorlati óraszámot nem teljesíti vizsgára nem bocsátható. A hiányzást 

pótolni kell. A mulasztott elméleti és gyakorlati órákért pótdíjat kell fizetni. 

 

13. A tandíjfizetés módja: Elméleti alapképzés díja 15.000 Ft, mely összeget készpénzben a tanfolyam kezdetén kell a 

képző szerv pénztárába befizetni. Elméleti pótóra díja 2.400 Ft/óra. A befizetésről a képző szerv számlát állít ki. Az ösz-

szeg legfeljebb két részletben fizethető az elméleti tanfolyam végéig. Gyakorlati oktatás díja 25.000 Ft  amely legfeljebb 

2-szeri részletben fizethető. Gyakorlati pótóra díja 3.000 Ft/óra. 

 

14. Mentesítések: Az elméleti tantárgyak foglalkozásain való részvétel alól mentesíthető a mozgáskorlátozott vagy siket  ill. 

a magyar nyelvet nem beszélő személy. Az elsősegély nyújtási ismeretek alól a képzésben résztvevő jelölt mentesül. 

15. Tanuló áthelyezés: A képzés folyamatában a képző szerv javasolhatja, vagy a hallgató kérheti más képző szervhez tör-

ténő áthelyezését. Ez esetben  az elbocsátó képző szerv un.” Képzési Igazolást” 3 példányban kiadja a hallgatónak, mely-

ben igazolja a képzésben teljesített órák számát, valamint a megtett menettávolságokat. Áthelyezés díjmentes!! 

16. Oktatási helyszínek: Tápióbicske, József Attila u. 03. (Vállalkozás telephelye)                                                  

Járműkezelési feladatok oktatásnak és vizsgájának helyszíne: Tápióbicske, József Attila u. 03. (iskola tanpályája) 

Forgalmi oktatás:  Cegléd város. 

17. Képzés felügyeletét ellátó szerv:  Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Felügyeleti és Módszertani Igazgatóság 

1082. Budapest, Vajdahunyad u 45. tel.: + 36 (1) 814-1819.  e-mail: info@kavk.hu 

                                                        

http://goo.gl/maps/kQmW7
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18. A vizsgázó jogai és kötelességei: A tanuló jogai:

   -     az első sikeres közlekedési alapismeretek vizsgától számított két 

    éven belül az összes vizsgáit teljesíteni.      

   -  a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képző szerv vállalkozási feltételeit. 

- a vállalkozási feltétel valamennyi pontjában ígért szolgáltatást a képzőszervtől számon kérni és igénybe venni, 

- a képzést megszakítani, a pénzét a meghatározott feltételek mellett visszakérni és a tanfolyam elvégzett részéről 

hivatalos igazolást kérni, 

- a gyakorlati vezetés időpontjait oktatójával egyeztetni és ésszerű határok között kérni, hogy a tanulóváltás la-

kása, a munkahelye közelében legyen, 

- a megbeszélt gyakorlati vezetési órákat legalább 24 órával előtte lemondani, 

- panaszt tenni és jogos esetekben kártérítést követelni, 

- titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától egyaránt, a személyiséget érintő kérdésekben. 

    A tanuló kötelességei:     

- tandíjat minden esetben előre megfizetni, 

- a képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és betartani, 

- elméleti és gyakorlati foglalkozásokon józan kipihent állapotban és az oktatási körülményekhez igazodó öltö-

zetben megjelenni, 

- az általános emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, azokon aktívan közremű-

ködni, 

- a tanfolyami órákra készülni és az oktatói utasításokat követni ( különösen fontos ez a gyakorlati oktatásnál, 

ahol az oktató a felelős vezető), 

- késés esetén az oktatóra legfeljebb 20 percet várni, 

- hiányzás esetén a kiesett órák díját megfizetni,  

- mulasztásait, hiányzásait pótolni, a munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat megtartani. 

- A rendelkezésre bocsátott rádió adó-vevő készüléket előírás szerint használni. 

   A Képző szerv jogai:. 

   -  A tandíjösszegeket előre kérni, a tanuló adottságaihoz legjobban megfelelő oktató járművet kijelölni. 

     A képző szerv kötelességei: 

- A képzés megkezdése előtt a tanulót telje körűen tájékoztatni a képzés feltételeiről a vállalkozási feltételeket 

írásos példányát részére átadni. 

- A tanulóval vagy fiatalkorú esetében annak törvényes képviselőjével írásos szerződést kötni. 

- A tanuló adatait bizalmasan kezelni. 

- Tandíjbefizetésről számlát adni 

19. Vizsgadíjak: Közlekedési alapismeretek:  4.600 Ft

    Forgalom:                           11.000 Ft 

         Sikertelen vizsga esetén pótvizsga díjak az alapvizsgával megegyeznek. A díjak befizetését a Vizsgaközpont 

 felé tanulók megbízásából az iskola végzi átutalásos formában. A hivatal az összegről számlát állít ki.

         Pótvizsga legkorábban 3 munkanap elteltét követően tehető.  

20. Vezetői engedély kiadása: Valamennyi vizsga sikeres teljesítése esetén a Közlekedési Hatóság „Vizsgaigazolást” állít ki

és 3 munkanap elteltét követően továbbít az okmányirodához. Itt kezdeményezhető a vezetői engedély cseréje.

A nem magyar állampolgárnak az engedély akkor adható ki ha legalább hat hónapos tartózkodási engedéllyel rendelkezik,

melyet igazolni is tud. Eljárási illeték: 4.000 Ft.

21. Az iskola statisztikai mutatói:

Adatok a 2021. I. negyedév alapján:     Vizsgasikerességi mutató (VSM):elmélet: na. gyakorlat: na.

 Átlagos képzési óraszám (ÁKÓ)  : 100%. 

 Képzési költség (KK) : 55.600 Ft 

  A feltüntetett feltételek 2021. január. 01. napjától érvényesek 

    Fényes Tamás (iskolavezető) 
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