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1.A képzőszerv megnevezése:

Fülep Autósiskola
MOTORSULi
Címe: Mezőtúr, Tó utca 12.

Telefon:

56/ 352-185; 06/20/412-2479

2. Cégforma:

egyéni vállalkozó

3. Nyilvántartási száma:

4018716

4. Kamarai nyilvántartási száma: JA52320464
5. Képzési engedély száma:

EL/263/1/2008.
KE/ST/82/A/1467/2/2013.

6. Iskolavezető neve:
Szakoktatói ig. sorszáma:

Fülep István
SZ-19-2089

7. Iskolavezetői tevékenység jogcíme:
8. Ügyfélfogadó címe:
Telefon:
Ügyfélfogadás időpontja:

tag

Mezőtúr, Tó utca 12.
06/20/412-2479
Hétfő, Kedd, Szerda:1700-1900
Csütörtök, Péntek:1800-1900

9. Telephely címe:
Telefonszáma:

Mezőtúr, Tó utca 12.
56/352-185

1
Tisztelt Érdeklődő!
Fülep István magánoktató (5400 Mezőtúr, Tó utca 12., Telefon:56/352-185, 06-20-4122479) az alábbi
feltételekkel vállalja az Ön AM járműkategóriás (régebben moped vagy segédmotoros-kerékpár), A1
alkategóriás, A2 alkategóriás és A járműkategóriás képzését és vizsgára bocsátását. A képzésre jelentkezni
ügyfélfogadási időben, az ügyfélfogadóban vagy a meghirdetett tanfolyam időpontjában és helyén (előzetes
megbeszélés esetén külön időpont is lehet).

1. Ügyfélfogadás rendje :
Helye: Mezőtúr, Tó utca 12.
Ideje: Hétfő,Kedd,Szerda: 17 00-1900 ; Csütörtök, Péntek:1800-1900

2.

A jelentkezőt az ügyintéző tájékoztatja a teljes képzés és a vizsgáztatás menetéről. A tanfolyamra való
felvétel előtt a képzőszervnek a tanulóval írásbeli szerződést kell kötnie, a fiatalkorúval kötött szerződést a
törvényes képviselőnek is alá kell írnia. A jelentkezés alkalmával a jelentkező a Jelentkezési lap megfelelő
részeit, az ügyintéző segítségével elektronikusan kitölti, kinyomtatás után aláírja. A képzőszerv az általa
vizsgálható okmányok és a tanuló nyilatkozata alapján ellenőrzi, hogy a jelentkező megfelel-e a beiskolázási
feltételeknek, és a beírtak alapján a vezetői engedély kiadása nem ütközik-e akadályba.
Tanfolyamra az vehető fel, aki a megszerezni kívánt járművezetésre jogosító okmány kiadásához szükséges,
a közúti közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendeletben
meghatározott életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb, továbbá megfelel az elméleti
vizsgára bocsátás feltételeinek.

3.

Az AM járműkategória megszerzéséhez nem szükséges előzetes orvosi alkalmassági vizsgálaton részt
venni. Természetesen, ha Önnek biztonságot veszélyeztető betegsége van, akkor járművet NEM vezethet!
Az „A1”, „A2”, „A” kategóriás járművezetésre jogosító okmány megszerzéséhez előzetes orvosi
alkalmassági vizsgálaton kell részt vennie, kivéve, ha érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik más
járműkategóriában.
A fentebb említett kategóriákhoz az Ön beiskolázásának a feltétele, hogy legalább I. (egyes) csoportú
érvényes orvosi alkalmassági minősítéssel rendelkezzen. Az I. csoportú orvosi vizsgálatot a „Háziorvos”
végzi.

4.1. A tanfolyamra az vehető fel, aki legalább az alábbi életkorokat betöltötte:
Kategória:

AM

A1

A2

Életév:

13,5

15,5

17,5

A
23,5

Kategóriák magyarázata:
AM: kétkerekű jármű, amelynek tervezési sebessége nem több mint 45km/h, a motor hengerűrtartalma nem
nagyobb 50 cm3-nél vagy a motor legnagyobb hasznos teljesítménye nem több 4kW-nál.
A1: olyan kétkerekű motorkerékpár, amelynek teljesítménye a 11 kW-ot, teljesítmény/tömeg aránya a 0,1
kW/kg-ot nem haladja meg, továbbá legalább 90km/h sebesség elérésére alkalmas. A belsőégésű motor
hengerűrtartalma legalább 120cm3 , és nem nagyobb 125 cm3.
A2: legalább 395 cm3 hengerűrtartalmú, kétkerekű motorkerékpár, a teljesítménye 20-35 kW közötti és a
teljesítmény/sajáttömeg aránya a 0,2 kW/kg értéket nem haladja meg.
A: korlátozás nélküli kategória; oldalkocsi nélküli motorkerékpár, amely legalább 595 cm3 hengerűrtartalommal
és legalább 50kW motorteljesítménnyel rendelkezik.
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4.2.

Vizsgára bocsátás feltételei:

4.2.1.

Elméleti vizsgára csak az bocsátható,
a) aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte,
b) aki megfelel az 1., 2. pontban leírt beiskolázási feltételeknek és közlekedésbiztonsági feltételnek,
valamint a 3. pontban leírt egészségügyi feltételeknek;
c) aki A1, A2, A kategóriás gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló
vizsga esetén az alapfokú iskolai végzettség meglétét hitelt érdemlő módon igazolta. Az általános
iskolai bizonyítványát személyesen be kell mutatnia a

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési És Fogyasztóvédelmi Főosztályán. Nyolc osztályos
gimnáziumi tanuló esetén Iskolalátogatási igazolás bemutatása szükséges. Az AM kategóriás
járművezetői vizsgához elegendő, ha a jelölt bizonyíthatóan írni, olvasni tud,
d) az elméleti vizsgadíjat befizette,
e) aki betöltötte az alábbi életkort:
Kategória:
Életév:
4.2.2.

AM

A1

A2

A

13 év

15 év

17 év

9 hónap

9 hónap

9 hónap

23 év
9 hónap

Járműkezelési és forgalmi vizsgára csak az bocsátható, aki:
a)

megfelel a 2. és a 3.2.1. a) pontban leírt feltételeknek,

b) aki betöltötte az alábbi életkort:
Kategória:

AM*

A1

A2

A

14

16

18

24

Életév:

* AM járműkezelési vizsga tehető 14 év előtt is.
c)

összes elméleti tárgyból sikeresen levizsgázott,

d) a tanfolyam gyakorlati részét elvégezte, s ezt a képzőszerv igazolta,
e)

forgalmi feladatok gyakorlása és ezt követő forgalmi vizsga csak sikeres járműkezelési vizsga után
tehető.

f)

vizsgadíjat befizette,

g) öt sikertelen forgalom vizsga után PÁV vizsgálat kötelező,
h) a 4.2.2. c) pontjában előírt feltételek teljesülésének hiányában is vizsgára bocsátható az, aki
-

„A2” kategóriás vizsgához két évnél nem régebben szerzett „A1” alkategóriás vezetői
engedéllyel rendelkezik

-

„A” kategóriás vizsgához:
-

két évnél nem régebben szerzett „A1” alkategóriás vagy „A2” alkategóriás vezetői
engedéllyel rendelkezik.

4.3.

A tanfolyam kezdetétől számítva, 9 hónapon belül legalább egy vizsgának kell lennie, egy éven
belül sikeres „KRESZ” vizsgát kell tenni. Újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után
tehet.
A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes. Sikeres elméleti vizsgától számított
2 éven belül az adott kategóriához, alkategóriához tartozó gyakorlati vizsgákat sikeresen nem
fejezi be, minden sikeres vizsgája érvényét veszti. Újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése
után tehet.
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5.1.

A tanfolyamok elméleti tárgyai és minimálisan kötelező óraszámai:

AM

A1

A2

A

16 óra

22 óra

22 óra

22 óra

Az elméleti tanfolyam tantárgyai:
-

Közlekedési ismeretek,

-

Járművezetés elmélete,

-

Szerkezet és üzemeltetési ismeretek.

A foglalkozások helyét, időpontját az oktató ismerteti a tanfolyam megnyitóján. A tanuló számára a képzési rész
elvégzése akkor igazolható, ha az egyes tantárgyak kötelező óraszámából 10%-nál kevesebbet hiányzott. Ettől
magasabb hiányzás esetén pótfoglalkozást kell tartani. Az elméleti pótfoglalkozás díja 1.000.-Ft/óra.
5.2. A tanfolyam gyakorlati tárgyainak kötelező óraszámai:

A1

6

F
10

A2

6

10

8

2

240

A2, A1-el két éven belül

4

8

6

2

180

A2, A1-el két éven túl

2

6

4

120

A Ak, A2 két éven belül

4

8

6

2
2

A Ak, A2 két éven túl

2

6

4

2

120

A A1-el két éven belül

6

10

8

2

240

A A1-el két éven túl

4

6

4

2

150

A

10

16

11

5

390

AM

4

6

6

-

100

A

Rövidítések:

A
F
F/v
F/o
M

F/v
8

F/o
2

M
240

180

= alapoktatás óraszámai (rutin)
= főoktatás óraszámai összesen (forgalom)
= városi vezetés óraszámai
= az országúti vezetés óraszámai
= minimálisan megtett km-ek száma

A gyakorlati oktatáskor és vizsgán a tanuló köteles az előírt öltözetet viselni (magas szárú zárt cipő vagy
motoros csizma, protektoros hosszú nadrág és protektoros dzseki, protektoros kesztyű, bukósisak, sisaktól
függően szemüveg).
A feltüntetett időtartamok az adott feladatok gyakorlására fordítandó minimális óraszámot jelentik, mely a tanuló
számára kötelező. Szükség esetén további órákkal egészíthető ki.
A gyakorlati óra időtartama 50 perc.
A tanórák között legfeljebb két tanóránként legalább 10 perc szünetet kell tartani. A gyakorlati oktatás idejét és
tényét a vezetési kartonon kell bejegyezni és a tanulóval igazoltatni. A tanuló az oktatóval egyeztetett időpontot
legkésőbb 24 órával előbb mondhatja le.
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A tanuló az alábbi típusú járművek közül választhat:
-

„A” kat. : BMW K100 RT

-

„A2” kat.: SUZUKI GS500E

-

„A1” kat. MZ ETZ 125

-

„AM” kat. YAMAHA BW’S

Az AM, A1, A2 és A kategóriáknál a gyakorlati oktatás és a vizsgák idejére lehetősége van a Tanulónak saját
jármű használatára az alábbi feltételekkel:
-

a Tanuló a gyakorlati oktatás megkezdése előtt köteles felhívni a figyelmét az iskolavezetőnek, hogy saját
motort kíván használni,

-

az oktató megvizsgálja, hogy a segédmotoros-kerékpár illetve motorkerékpár megfelel-e az adott kategória
képzésére, vizsgáztatására (hengerűrtartalom, teljesítmény-tömegarány, hatósági jelzés, hatósági engedély
érvényessége, műszaki állapot, kötelező tartozékok megléte stb.).

-

a Tanuló vállalja, hogy az oktatóval egyeztetett helyen és időpontban a járművével megjelenik és írásban
nyilatkozik, hogy a jármű szállításáról miképpen gondoskodik (vezetői engedély, járművezetői igazolvány,
járművezetésre jogosító okmány nélkül a Tanuló járművet nem vezethet).

6.

A Vizsgaigazolást a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési És
Fogyasztóvédelmi Főosztály elektronikus úton küldi el a vizsgázó lakhelye szerinti illetékes Kormány
Hivatalnak. Az elsősegélynyújtásból előírt ismeretekről szóló igazolás bemutatása forgalom vizsgán
szükséges. A „vöröskeresztes” igazolás tanfolyam és vizsga köteles. Önt a képző szerv erre a tanfolyamra
lejelenti és a tanfolyam kezdetéről értesíti. Nem szükséges ezen igazolás bemutatása, ha rendelkezik az
alábbi végzettségekkel: (A 31/1992. (XII.19.) NM rendelete alapján):
-

az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi,

-

védőnői, dietetikusi, mentőtiszti,

-

gyógytornász,

-

egészségügyi szakoktató,

-

diplomás ápolói oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők,

-

közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek,

-

egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek, továbbá:
minden olyan vizsgázó, aki 1984. január 1. után:
- bármely járműkategóriában vezetői engedélyt,
- „Trolibusz” kategóriában járművezetői engedélyt,
- „Segédmotoros kerékpár”, ”Lassú jármű” kategóriában közúti járművezetői jogosultságot szerzett,

-

1969. július 1. és 1983. december 31. között „D” vagy „Trolibusz” járműkategóriára vezetői-,
járművezetői engedélyt szerzett.
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7. Tandíjak:
Kategória
Elméleti oktatás:

AM

A1

A2

A

25.000 Ft

25.000 Ft

25.000 Ft

25.000 Ft

Gyakorlati képzés:
-

saját járművel

2.000 Ft/ó

2.500 Ft/ó

2.500 Ft/ó

2.500 Ft/ó

-

bérelt járművel

3.000 Ft/ó

3.000 Ft/ó

3.000 Ft/ó

3.000 Ft/ó

A forgalomban képzés egyszerre két fővel történik, rádiós távirányítással.
A tanfolyamdíj befizetése készpénzzel történik, melyről számlát ad a képzőszerv.
8. Vizsgadíjak : az értékek forintban értendők.
Kategória

AM

A1

A2

A2 A1-el

A
A1-el

A
A2-vel

A

Elmélet

4.600

4600

4600

-

-

-

4600

Járműkezelési

3.6 00

4.700

4.700

4.700

4.700

4.700

4.700

Forgalom

3.6 00

11.000

11.000

11.000

11.000

11.000

11.000

Összesen:

11.800

20.300

20.300

15.700

15.700

15.700

20.300

A vizsgadíjak megfizetése a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési És
Fogyasztóvédelmi Főosztály pénztárába lehetséges a tanuló által, vagy az oktató fizeti be a tanulók
megbízásából.
A Járműkezelési vizsgán a vizsgázónak biztonsági ellenőrzési feladatokat (BÜ), technikai kezelési és
manőverezési feladatokat kell végrehajtania azon a járművön, amelyiken az alapoktatás történt. A Járműkezelési
vizsga alól felmentés nem adható.
A pótvizsga díjai megegyeznek az alapvizsga díjaival.
A vezetésre jogosító okmány kiadásához szükséges az illeték befizetése,

EÜ 1. orvosi igazolás, személyi

igazolvány, lakcím igazolvány melyekkel az állandó lakóhely szerint illetékes Kormány Hivatalba kell elfáradni.
A már korábban szerzett Járművezetői igazolványt ill. Vezetői engedélyt is le kell adni. A vezetésre jogosító
okmányt a jelölt levélben fogja megkapni.

9. Oktatási helyszínek címe:
Elméleti oktatás helye:

Mezőtúr,Kossuth Lajos út 2.

Gyakorlati oktatás helyei:

Tiszaföldvár, Répatároló

Forgalmi váltás helyei:

Mezőtúr, Petőfi tér 1. (parkoló)
Szolnok, Indóház u 8.
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10. Képzési igazolás:
Ha a tanuló más képzőszervnél kívánja folytatni tanulmányait, 5.000,- Ft ügyintézési díjat számolok fel. A tanuló
kezdeményezésére a képzőszerv kiállítja (3 munkanapon belül) számára a „Képzési Igazolás” megnevezésű
nyomtatványt 3 példányban.
Egy példány az elbocsátó képzőszervnél marad, két példányt a kérelmező tanulónak adok át.
11.

Iskolavezető neve:

Fülep István magánoktató

Félfogadás helye:

5400 Mezőtúr, Tó utca 12.

Ideje:

Hétfő, Kedd, Szerda: 1700 – 1900 ; Csütörtök, Péntek: 1800 – 1900

Telefon:

56/352-185; 06/20/412-2479

12. Tanuló jogai:
-

ismerni a képzőszerv vállalási feltételeit,

-

más képzőszervnél folytatni tanulmányait,

-

panasz esetén az iskolavezetőhöz ennek eredménytelensége esetén a képzés felügyeletét ellátó
szervhez fordulni.

-

Kötelezettségei:

-

- a tanfolyam foglalkozásain részt venni,

-

az aktuális tanfolyamdíjat határidőre megfizetni,

-

a tanfolyamra jelentkezéskor a beiskolázáshoz szükséges okmányokat, dokumentumokat bemutatni.

13. Képzőszerv jogai:
-

a tanfolyamra jelentkező tanuló felvételét megtagadni,

-

a tanfolyam órarendjét a tanfolyam ideje alatt megváltoztatni,

-

a szerződésszegést (pl. tandíj tartozást) polgári peres úton rendezni,

-

a tanfolyamdíj változtatás a tanfolyam ideje alatt.

Kötelezettségei:
-

a képzésre jelentkezőt köteles tájékoztatni a teljes képzési szolgáltatás és a vizsgára bocsátás
feltételeiről,

-

jelentkezés alkalmával ellenőrizni, hogy a képzésre jelentkező megfelel-e a beiskolázási feltételeknek
a vizsgára bocsátás és a járművezetésre jogosító okmány kiadása nem ütközik-e akadályba,

-

a vállalkozási feltételek betartása és az írásos tájékozató egy példányát a tanfolyamra jelentkezéssel
egyidejűleg a jelentkezőnek átadni,

-

kérelem esetén a tanuló áthelyező kiadása.

14. A képzés szakfelügyeletét a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési És
Fogyasztóvédelmi Főosztálya (Szolnok, Indóház út 8., telefon: 56/422-603) látja el.
Mezőtúr, 2019. január 01.
………………………………….
Fülep István
iskolavezető

