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1. Képző szerv, címe, telefonszáma: 

Fazakas Dénes Egyéni vállalkozó 
Magán Autós-Motoros Iskolája 

2241 Sülysáp, Tápió utca 8. 

06-29-436-941, 06-30-9275-844 

06-30-260-1879 

fazakasautosiskola@gmail.com 

2. Cégforma: egyéni vállalkozó 

3. Vállalkozói igazolvány szám: 

ES-520427 

3.a Felnőttképzési nyilvántartási 

szám: B/2020/006168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.fazakasati.hu 

4. Iskolavezető neve: 
Fazakas Dénes 30/9275-844 

Ügyfélfogadás: Hétfő 19:00-20:00 

5. Ügyfélfogadás helye, időpontja: 

2241, Sülysáp Tápió utca 8. 
Minden szerda: 8:00-16:00 

Tel.: 06-29-436-941 

6. Telephely címe: 

2241, Sülysáp Tápió utca 8. 

Tel.: 06-29-436-941 

 

7. A tanfolyamra való felvétel módja személyesen történik. 

8. Az előírt alkalmassági vizsgálatot a háziorvosnál kell elvégeztetni. (eü. I. csoport) 

9. A tanfolyamra történő felvétel módja: 

 tanfolyamra az vehető fel, aki a 17. életévét betöltötte, vagy annál 6 hónappal fiatalabb 

 I. csoportú egészségügyi alkalmassági igazolás 

 vezetői engedéllyel rendelkezőknek - az érvényes vezetői engedély bemutatása és annak fénymásolata 

 az autósiskolánál megkötött felnőttképzési szerződés. 

 18. életévét be nem töltött személy esetén szülői/gondviselő, aláírása, beleegyezése szükséges. 

 

Vizsgára bocsátás feltétele: 

Elméleti vizsgát tehet: 

 24/2005 (IV.21) GKM rendelet 10 p. 1 bekezdés c pontja szerint: elméleti vizsgát az tehet, aki az egyéb feltételeknek 

megfelel és 17. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb; 

 kitöltött jelentkezési lap és a hozzá tartozó nyilatkozat aláírása 

 a jelentkező a 8 általános iskolai osztály elvégzéséről, vagy attól magasabb iskolai végzettségről bizonyítvánnyal hitelt 

érdemlően rendelkezik, és azt az első elméleti vizsgáján a vizsgabiztosnak bemutatja. 

 vizsgadíj befizetése 

 érvényes orvosi alkalmassági igazolás 

 az elméleti tanfolyamot elvégezte, és annak megkezdésétől számítva kevesebb, mint 9 hónap telt el; 

2013. október 1-től amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül nem teszi le sikeresen az 

elméleti vizsgát, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára! 

Gyakorlati vizsga: 

 gyakorlati vizsgát csak a 17. életév betöltése után tehet. 

 gyakorlati vizsgát csak a kötelező óraszám (29) levezetése, illetve az előírt menettávolság (580 km) teljesítése után tehet 

 vizsgadíj befizetése 

E.ü. vizsgát tehet: 

 aki az előírt vizsgadíjat befizette 

 

Elsősegély nyújtási ismeretek megszerzése: 

Az e.ü. vizsga befizetéséről, módjáról illetve megszerzéséről a tanuló saját maga gondoskodik. 

Mentesség: szakirányú végzettség/ lsd.:24/2005.(IV.21.)GKM. rendelet 3.sz. melléklet 4.1.4.2. pontja. 

 

10. Elméleti tanfolyam: 

Óraszám: minimális kötelező óraszám 22 óra, ebből 

 közlekedési ismeretek 14 óra 

 járművezetés elmélet 4 óra 

 szerkezet és üzemeltetési ismeretek 4 óra 

Az elméleti tanórák időtartama 45 perc és órák közötti szünet 10 perc. 

 
 

Gyakorlati képzés: 

mailto:fazakasautosiskola@gmail.com
http://www.fazakasati.hu/


Sikeres elméleti vizsga után kezdhető meg. Minimális kötelező óraszám 26 óra+1 óra vizsga, ebből: 

 alapoktatás 10 óra 

 járműkezelési vizsga 20 perc 

 főoktatási óra: 

 városi vezetés 11 óra 

 országúti vezetés 5 óra 
 forgalmi vizsga 50 perc 

A gyakorlati órák 50 percesek. 

A gyakorlati képzés és a vizsga csak az előírt motoros öltözékben való megjelenés esetén tartható meg: 

 bukósisak 

 szemüveg (a bukósisak kialakításától függően) 

 protektoros hosszú nadrág 

 protektoros kesztyű 

 protektoros kabát 

 magas szárú zárt cipő v. csizma 

 

11. A gyakorlati képzés Honda PC34 CB600 motorkerékpáron történik. 

 

12. A tanórákon való részvétel kötelező, a tanuló köteles a mulasztást pótolni, az iskolavezetővel megbeszélt időpontban. 

 

13. Tandíj összege: 128 000 Ft + vizsgadíjak 

Elméleti tanfolyam díja: 20.000 Ft 

Gyakorlati vezetés óra díja: 4000 Ft/ óra 

Az elméleti és gyakorlati vizsgákhoz szükséges 20.300 Ft befizetés: 

 4.600.-Ft elméleti vizsgadíj 

 4.700-Ft járműkezelési vizsgadíj 

 11.000-Ft forgalmi vizsgadíj 

5 sikertelen  forgalmi vizsga esetén a tanulónak PÁV alkalmassági vizsgát kell tennie. 

 

Egyéb költségek: 

 orvosi alkalmassági,ha nincs vezetői engedély (háziorvosnál fizetendő) 

 eü. vizsga díj (ha nincs vezetői engedély) 

Iskolánk részletfizetési lehetőséget biztosít: 

1. részlet: 20.000 Ft + 4600 Ft (elm. vizsga díj) 

2. részlet: 36 000 Ft + 4700 Ft (járm.kez. vizsga díj) 

3. részlet: 36 000 Ft 
4. részlet: 36 000 Ft + 11.000 Ft (forg. vizsga díj) 

Illetve egyénre szóló lehetőségek szerint. 

A tandíj befizetésének módja készpénzben történik, készpénz fizetési számla ellenében. 
 

14. Mentesítés a tanteremi elméleti tanfolyam részvétele alól: mozgáskorlátozott, siket. 

A digitális vizsga alóli mentesítés az iskolavezető kérelmezi, (indokolt esetben szóbeli vizsgára van lehetőség) melyet írásban a Közlekedési 

Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak kell beadni. 

15. Másik képzőszervhez távozhat tanulmányainak folytatására (2 példányos KÉPZÉSI IGAZOLÁSSAL, a megkezdett elméleti képzést nem, 

az előre befizetett fel nem használt gyakorlati órákat az iskola visszatéríti) 

 az iskolavezető a képzési igazolást a kéréstől számított 3 munkanapon belül kiadja 

 

16. Oktatási helyszínek: 

Elméleti oktatás: 2241 Sülysáp, Tápió utca 8. 
Alapoktatás: 2230 Gyömrő, Só utca 2. 

Forgalmi oktatás váltóhelyei: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli u. 180/6 hrsz. 
 

17. Az elméleti pótóráinak az egyeztetése az iskolavezetővel történik, melynek összege díjmentesek. 

A gyakorlati pótórák megegyeznek az alapoktatás díjával. 

 
 

18. . Engedélyező, és felügyeletet ellátó hatóság neve: 

Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Képzési és Vizsgáztatási osztály 

1140 Bp. Komócsy u 17-19 

Tel: 061 460 2214 

 
19. A tanuló jogai és kötelezettségei: 

 

A tanuló a vezetési idő alatt: 

 másik oktatót kérhet, ha oktatójával nem tudnak közösen eredményt elérni. 

A vezetéshez előre megbeszélt találkozási helyen 



az oktató: 

a tanuló: 

 
- köteles 20 percet várni a tanuló késése esetén 

- késés esetén a kiesett időt köteles pótolni 

 

- késése esetén új időpont kerül egyeztetésre, abban az esetben, ha a tanuló nem jelenik meg az előre megbeszélt 

órán, úgy az elmulasztott órát pótolnia kell. 

A tanuló panaszával az iskolavezető felé fordulhat 
 

20. A vizsgázó meghatalmazás alapján megbízza az iskolát h ügyében eljárjon, készpénzben a vizsgadíjat az iskolavezetőnek átadja,hogy 

vizsgáit a vizsgabizottság pénztárában befizesse. (elm.vizsg. 4600 Ft, járm.kez.vizsg. 4700 Ft, forg. vizsg. 11.000 Ft) Sikertelen vizsga 

esetén újabb vizsgadíj befizetése szükséges. 

 

21. Vezetői engedély kiadása: 

 

A vezetői engedélyt bármelyik okmányiroda kiállítja. 

Az alábbi dokumentumokat csatolni kell: 

A vizsga sikerességét a vizsgaközpont hivatalból belső rendszeren megküldi az okmányiroda felé a sikeres vizsgát követő munkanapon. 

 orvosi alkalmassági 

 vezetői engedély (ha van) 

 személyazonosításra alkalmas okmány. 

 EÜ igazolás a közúti járművezető jelöltek elsősegély nyújtási ismeretek megszerzéséről 

Az első vezetői engedély kiállítása, jogszabályban előírt módon ingyenes. 

 

Kezdő vezetői engedéllyel 2 évig utánfutót nem vontathat illetve 18. életév betöltéséig külföldön nem vezethet. 

Külföldi állampolgár esetén a vizsga megtételéhez lakcímkártya szükséges. Vezetői engedély kibocsátásának feltétele a lakcímkártya 

kiállításától eltelt 6 hónap. 

Az iskolai végzettség igazolásakor az eredeti oklevelet/bizonyítványt a közlekedési hatóságnál a „bizonyítvány és oklevél mintatár” - 

ban ellenőrzik. Amennyiben abban nem szerepel, hiteles fordítás szükséges. 

 

22. Állami visszatérítés 

 

A 2018. július 1-jén kihirdetett 55/2018. (III. 23.) Kormányrendelet értelmében a 20. életévüket, még be nem töltött, magyar állampolgárok, 

GYED GYESen lévők visszaigényelhetik a KRESZ tanfolyam díjának és a sikeres KRESZ vizsga díjának ténylegesen megfizetett összegét, 

de legfeljebb 25 000 forintot. Erről iskolánk igazolást állít ki, az ezzel járó ügyintézés a tanuló feladata. 

 

23. Online képzés 

 

A képzésre 180 nap, 75 óra áll rendelkezésre, melyet egy szerződéskötés után rendel meg iskolánk a tanuló részére. 

A regisztrációtól számított 30 napon belül el kell kezdeni a képzést. A tanuló a képzési igazolással bocsátható vizsgára. Ennek feltétele a 

tanfolyam sikeres elvégzése. 

 

Képzés díja: 45 400 Ft + 4600 Ft vizsgadíj 

A képzés be nem fejezése esetén a tanfolyamot meg kell ismételni, ez új beiskolázást von maga után, a költségeket újra be kell fizetni. 

 

24. Adatkezelés 

A tanuló jelen szerződés alárásával tudomásul veszi, hogy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott adatait a KTI Nonprofit Kft a 

képzéssel kapcsolatos feladaitnak ellátásának céljából kezeli. Bejelentés alapján folytatott képzés esetén a tanuló hozzájárul adatainak 

harmadik fél részére való továbbítását. A tanulók a képzés során rögzített adatai a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az 

európai parlament és tanács 2016 ápr. 27-i (eu) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR) szerint „személyes adatnak” minősülnek. A 

kötelező adatok meghatározása jelen szerződés adatai, a képzés során kötelező tanulmányi. illetve jelenléti adatok, vizsgaesemények, 

fényképek, videófelvételek. 

Az adatok felhasználási célja: Statisztikai célra KSH és OSAP felé történik adatszolgáltatás a felnőttképzési törvény 21.2.4 bekezdése 

szerint. AKTI Nonprofit Kft. az adatok kezelésénél a GDPR és felnőttképzési törvény 15-21- Vhr 22.22/A szabályai szerint jár el. A tanuló 

aláírásával igazolja, hogy az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat megismerte és személyes adatainak kezelési módjához hozzájárult azok 

felhasználásához. 

 

25. Utolsó negyedévi statisztika: 

ÁKÓ: 2020.  IV. negyedév: 101.40% 
VSM: elmélet 2020.  IV. negyedév: 101.40% 

forgalmi 2020. IV. negyedév: 73.63% 

KK: 2020. IV. negyedév: 205.600 Ft 

J ó   t a n u l á s t ,  s i k e r e s   v i z s g á k a t , b i z t o n s á g o s   v e z e t é s t ! 

 

Fazakas Dénes 
Iskolavezető 



 


