
Vállakozási feltételek „AM” kategória 

 

A Képzőszerv tájékoztatási kötelezettsége a képzésben résztvevők számára 

A 24/2005.(IV.21) GKM rendelet 2.számú melléklete, és módosítása 58/2011. NFM rendelet (11.24) 

alapján. 

Cég megnevezése: BT TANDEM BT 

Címe: 9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc út 14. 

Elérhetősége: tel: +36 30 754-6450; E-mail: buzas.istvan@outlook.com  

WEB: www.tandemautosiskola.eu 

Ügyfélfogadó címe: 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 140. 

Ügyfélfogadás időpontja: Hétfő: 12-14; Szerda: 11-14; Péntek: 12-15 óra 

Telephely: 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 140 

Tanfolyamra való felvétel módja: Ügyfélfogadó helyiségben személyes (személyi igazolványt, 

lakcímkártyát hozzon magával) jelentkezési lap kitöltése az iskolában, megkötött tanulmányi 

szerződés, tájékoztató átvétele. 

Előírt egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nincs 

 

Tanfolyamra történő jelentkezés feltételei: 

• a vezetői engedély megszerzését legkorábban 13 és fél évesen lehet megkezdeni 

• első tandíj részlet befizetése 

• az autósiskolánál megkötött tanulmányi szerződés 

• Írni olvasni tudás vagy 8 általános iskolai bizonyítvány 

Vizsgára bocsátás feltételei: 

• elméleti vizsgát az tehet, aki az egyéb feltételeknek megfelel és 14. életévét betöltötte, vagy 

annál legfeljebb három hónappal fiatalabb 

• az elméleti tanfolyamot elvégezte és annak megkezdésétől számítva kevesebb mint 9 hónap 

telt el 

• kitöltött jelentkezési lap 

• gyakorlati vizsgát csak a 14. életév betöltése után tehet 

• gyakorlati vizsgát csak a kötelező óraszám (10) levezetése, illetve az előírt menettávolság 

(100km) teljesítése után tehet 

• a jelentkező írni, olvasni tud 

• vizsgadíj befizetése 

Óradíjak / Vizsgadíjak: 

• Elmélet:      25.000 Ft (beiratkozáskor fizetendő) 

• Gyakorlat:      3.500 Ft/óra 

• Pótóra díja:      3.500 Ft/óra 

• KRESZ vizsga:     4.600 Ft 

• Járműkezelés:     3.600 Ft 

• Forgalom:     3.600 Ft 

 

 

 

 

 



Vizsgák érvényessége: 

• sikeres elméleti vizsga két évig érvényes, amely NEM hosszabbítható meg! 

• meghatározott időn belül minden egyéb vizsgát teljesíteni kell, ha nem teljesíti az összes 

vizsga érvényét veszti 

Elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésének módja: 

a Vöröskereszt által megszervezett tanfolyamon.  

Tanfolyam díja és a vizsga díja kb. 18.000 Ft, a Vöröskereszt ad erről pontos tájékoztatást. 

E vizsga alól a rendeletben előírt végzettség alapján a KF területi ügyintézője felmentést adhat. 

Az elsősegélynyújtó vizsga teljesítése nem szükséges, amennyiben 1984. január 1 után bármely 

kategóriában vezetői engedélyt szerzett. 

Gyakorlati képzéshez használt jármű: Peugeot Jet Force 50 (autómata) 

Tandíj befizetésének módja a BT Tandem Bt. házipénztárába történő befizetéssel. 

Készpénzfizetési számlájára kell befizetni az elméleti, illetve gyakorlati tandíjakat. 

A tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazoláskiadásának módja. A tanuló-áthelyezés 

következményei: 

Tanuló áthelyezés esetén a képzőszerv leigazolja a hallgató teljesített és/vagy gyakorlati óraszámait, 

igazolás kiadása három munkanapon belül. Az igazolás kiadása nem tagadható meg. Tanuló 

áthelyezése esetén a képzőszerv és a hallgató közötti szerződés megszűnik. 

Oktatási helyszínek címei: 

Alapoktatás: LHÁG RT. Mosonmagyaróvár, Mosonszentjánosi út 1. gyakorlópálya 

Főoktatás: Mosonmagyaróvár, illetve Győr-Moson-Sopron megye területe. 

Felügyeleti szerv: Közlekedési Alkalmassági Vizsgaközpont (KAV) Nonprofit Kft. 1082 Budapest, 

Vajdahunyad út 45. 

KAV Közúti Vizsgáztatási Igazgatóság 

Nyugat-dunántúli Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály 

Győr-Moson-Sopron Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály 

9028 Győr, Tatai út 3 

Telefon: +36 96 511-815 

Engedélyező hatóság: Innovációs és Technológiai Minisztérium Képzési és Vizsgáztatási Hatósági 

Főosztály.  

 

 

 

A tanuló/vizsgázó jogai: 

• szerződéskötés előtt megismeri a képzés feltételeit 

• tanulónak joga van a befizetett díj ellenében a tanórákat végighallgatni, gyakorlati képzés 

idején gyakorlással tölteni. 

• a tanuló kérheti áthelyezését más képzőszervhez, az ügyintézőtől kért 3 példányos „Képzési 

igazolás” nyomtatvány kitöltésével. Az áthelyezést az iskola részéről az iskolavezető tölti ki. 

Az átigazolási kérelem nem tagadható meg. 

• szerződést bontani 

 

 

 

 



 

Kötelezettségei: 

• tandíjat előre megfizetni (részletfizetésnél az esedékes részlet értendő) 

• öltözékével, magatartásával nem zavarhatja a képzés, vizsgáztatás rendjét 

• a képzés alatt az oktatói utasításokat betartani 

• elméleti tanfolyamon mulasztást pótolni. Az előírt óraszámok szerinti foglalkoztatáson 

kötelező részt venni. Elméleti foglalkoztatásról történő hiányzás esetén a pótlás konzultáció 

keretében történik. 

• aki a hiányzást nem pótolja nem jelentjük le KRESZ vizsgára. 

• ha a gyakorlati foglalkoztatáson nem jelenik meg (az oktató 20 percet vár) és nem tudja az 

okot megfelelően indokolni, az óra oktatási díját ki kell fizetni és helyette másik órát venni. 

• forgalmi pótvizsga esetén 1 képzési óra díját is megfizetni 

• vizsgabiztost döntésnek meghozatalában semmilyen módon nem befolyásolhatja 

• Változások bejelentése: Adataiban történő változást az ISKOLÁNAK köteles bejelenteni 8 

napon belül (telefonszám változást is) 

• Amennyiben a tanuló a kötelezettségeinek nem tesz eleget, a képzőszervnek jogában áll a 

szerződés felbontása! 

• a motoros kategóriához szükséges védőfelszereléseket (bukósisak, kesztyű, hosszú szárú 

cipő, térdvédő, protektoros dzseki, mellény) a tanuló köteles biztosítani 

• az iskola motorját rendeltetés szerüen használni 

Elméleti vizsgára a képzőszerv jelenti a hallgatót, ezért a vizsgadíjat is az gyűjti össze és közösen 

váltja meg. A vizsgák díját a 84/2009 (XII.30) KHEM rendelet 1. sz. mellélete tartalmazza; a díjak 

esetleges változásáért a képzőszerv semmilyen módon nem felel! Vizsgaesemény meghiúsulása 

esetén a vizsgadíjat újból be kell fizetni! 

A vizsgákról való hiányzás következménye, illetve a vizsgák lemondására vonatkozó szabályok 

A vizsgára kiírt időpontban meg nem jelenő vizsgázó újabb vizsgadíj befizetése nélkül csak az esetben 

tehet újabb vizsgát, ha távolmaradását legkésőbb a vizsgát megelőző 5. napon a közlekedési 

hatóságnak személyesen vagy írásban bejelenti 

Abban az esetben, amennyiben a vizsgázó az 5 napos batáridőn belül – önhibáján kívüli okok miatt 

(Pl. betegség) – tudja csak távolmaradását jelezni, úgy a kiírt vizsga időpontja után 8 napon belül 

orvosi igazolással ellátott kérelmet nyújthat be a közlekedési hatósághoz, akik mérlegelési jogkörben 

döntenek az újabb vizsgára vonatkozó vizsgadíj-mentességről. 

A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos információk 

Sikeres forgalmi vizsgáról a vizsgaközpont vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő 

három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság 

részére. 

A tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások (pl. elsősegélynyújtási 

ismeretek megszerzésének igazolása, orvosi alkalmassági igazolás) birtokában kezdeményezheti az 

illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál (okmányiroda) a vezetői engedély kiállítását. 

Ha már van vezetői engedélye, kategóriabővítésre vigye magával azt. 

Külföldieknél feltétel az érvényes tartózkodási engedély (legalább 6 hónap), vagy állandó bejelentett 

magyarországi lakcím. Az állandó bejelentett magyarországi lakcím megléte magyar állampolgárnál is 

feltétel. 

A tanfolyam költségeire vonatkozó változás jogát az Iskola fenntartja! 

 


