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Kalmár  Autósiskola Kft 

www.kalmarautosiskola.hu      Tanfolyam szám: …………….. 
2023. január 01. 

SZERZŐDÉS  
 

Amely létrejött az alábbiak szerint a Kalmár Autósiskola Kft.  (adószám: 12820977-2-13 székhely : 2600 Vác, Galcsek u.19.) továbbiakban 

mint  Autósiskola és  

Név   továbbiakban mint TANULÓ között  

Születéskori név  Állampolgárság 

Anyja leánykori neve  Vezetői engedély szám 

Születési hely, időpont  Telefon 

Lakcím  Iskolai végzettség 

Értesítési cím   

Szem. Ig. szám   

E-mail (Olvasható)   

Nyilatkozat 

Műszaki szakképzettséggel rendelkezik-e ?  

Munkavédelmi szakképzettséggel rendelkezik –e ?  

Az Autósiskola vállalja a Tanuló képzését az alább leírt módon …………….………….. kategóriában, az alábbi vállalási feltételek szerint: 

 

A KÉPZÉST   TANTERMI  E-LEARNING  FORMÁBAN KÉREM! 

( A választott formát kérjük bekarikázni! ) 

 

„A” KATEGÓTIA 

A kategória megnevezése: olyan motorkerékpár, amely nem tartozik az A1és A2 alkategóriába, az A korlátozott kategóriába, 

továbbá motoros tricikli, amelynek teljesítménye a 15 KW-ot meghaladja. 

 

Képzőszerv: 

 Kalmár  Autósiskola Kft 

székhelye :2600 Vác Galcsek György u 19. 

Cg: 13-09-090829; 

kalmartrans@invitel.hu ; www.kalmarautosiskola.hu 

Tel.: +36309421451 

 

Iskolavezető:  
Kalmár Gábor 

elérhetősége: kalmartrans@invitel.hu ,   

Tel.: +36309421451 

 

Irodáink, oktatási helyszíneink elérhetősége, ügyfélfogadási ideje: 
Vác, Galcsek utca 19: H -től  Cs-ig : 8-17h 

Dunakeszi, Kádár utca 2: H: 15-16:30  K, Sze: 15-18h 

 

A tanfolyamra történő felvétel feltételei: 
 

- Kitöltött jelentkezési lap / nyilatkozat kitöltése / 

- Személyigazolvány és  lakcímkártya másolat 

- Amennyiben van jogosítvány annak másolata 

- Iskolával kötött oktatási szerződés 

- Orvosi alkalmasságról szóló eredeti igazolás (háziorvos, legalább I. csoportú 7500.-Ft) 

- Tanfolyamra az vehető fel, aki elmúlt 23 ½- éves 

  
 

Vizsgára bocsátás feltételei: 

 

Az alábbi érvényes okmányokat , valamennyi vizsgára vinni kell: 

személyigazolvány  

lakcímkártya 

ha van meglévő jogosítvány 

ha van meglévő vizsgaigazolás 
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Elmélet: 

 24 életév betöltése előtt 3 hónappal 

 aki az előírt óraszámot teljesítette vagy képzési igazolással rendelkezik  

 az első vizsgaeseményig a beiskolázástól számított kevesebb mint 9 hónap telt el 

 amennyiben 9 hónapon belül van vizsgaesemény, a  beiskolázástól számított 1 éven belül kell sikeres KRESZ vizsgát tenni 

 legalább 8. általános iskolai végzettséget igazoló eredeti bizonyítványt, vagy érvényes diákigazolványt, vagy külföldi 

bizonyítványt OFFI fordítással együtt az első kresz vizsgán be kell mutatni. 

 

Gyakorlat: 

Gyakorlati vizsgára- és gyakorlati oktatásra megfelelő öltözékben ( bukósisak, szemüveg, /a bukósisak kialakításától függően/ , 

protektoros hosszúnadrág, protektoros dzseki, kesztyű, magas szárú zárt cipő vagy csizma ) józan és kipihent állapotban kell 

megjelenni. Iskolánk az oktatójárművet és a vizsgázáshoz szükséges felsőruházatot ( cipő, csizma kivételével ) tud biztosítani. 

 

Gyakorlati oktatáson és a vizsgán a tanuló a saját motorjával is részt vehet abban az esetben, ha érvényes biztosítással- és műszaki 

vizsgával rendelkezi a jármű, valamint a vizsgafeltételeknek eleget tesz. A járműnek alkalmasnak kell lenni a biztonságos 

közlekedésre. Amennyiben a gyakorlás és vizsga alatt a jármű és ebből kifolyólag a tanuló is sérül ,úgy az Iskola a káreseményért 

felelősséget nem vállal.  

 

Gyakorlati képzés esetén a tanuló saját felelősségére használja a gépjárművet. Ezalatt az idő alatt bekövetkező káresemény költségét a 

tandíj nem tartalmazza, azt köteles a tanuló az iskola felé megtéríteni. 

  

Járműkezelés: 

 24 életév betöltése 

 min. 10 óra járműkezelési órán való részvétel 

Forgalom: 

 a sikeres KRESZ vizsgától számított 2 éven belül tehető 

 forgalmi vezetésben min. 16 gyakorlati óra levezetése ( min. 390 km ) 

 sikeres járműkezelési vizsga esetén tehető 

Vizsgaidőpont és vizsgahelyszín utáni érdeklődés a Tanuló feladata. Információt irodáinkban adunk. 

 

Jogosítvány kiadásának feltételei :   
Sikeres forgalmi vizsgától számított 3 munkanap múlva, a Hatóság automatikusan megküldi az illetékes szervek ( okmányiroda  és 

kormányablak )  felé a sikeresség igazolását. A tanulónak az alábbi érvényes okmányokat kell vinnie magával a jogosítvány 

kiváltásához: személyigazolvány, lakcímkártya, elsősegélynyújtó kártya ( ha nincs még meglévő jogosítvány ) és  eredeti orvosi 

alkalmassági vélemény vagy  ha van meglévő jogosítvány.  

 

Képzés óraszámai: 

 

Elmélet Szerkezeti üzemeltetés 4 óra 

1 óra = 45 perc Járművezetés elmélete 4 óra 

 Kresz 14 óra 

 Összesen: 22óra  

   

Gyakorlat Alapoktatás 10 óra 

1 óra = 50 perc Városi vezetés 11 óra 

 Országúti vezetési  5óra 

 Járműkezelési vizsga 20 perc 

 Forgalmi vizsga  1 óra 

 Összesen: 27 óra 20 perc 

 

Képzés díjainak részletfizetési lehetősége magyar nyelvű, csoportos  képzés esetén : 

 

A képzésben közreműködő szakoktató a tanulótól díj vagy ellenszolgáltatás átvételére nem jogosult! A szakoktatónak átadott összegért 

a képzőszerv nem vállal felelősséget! 

 

Befizetésre lehetőség van az alábbiak szerint: 

Banki átutalás esetén: Kalmár Autósiskola Kft, ( Budapest Bank) 10103898-48495500-01000000 

Bankkártyás befizetés irodáinkban 

Készpénz befizetés csak Vác, Galcsek utca 19. H-Cs.: 08:00-14:00 

Dunakeszi irodánkban készpénzfizetésre nincs lehetőség! 

 

 

 

 

 Tandíj Eü ha kell 

  
20 000.- 

Tanfolyam 

I. részlet 135.300.- 
15 500.- 

Vizsga 
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II. részlet 200.000.-  

Összesen 335.300.- 35 500.- 

Távoktatás +5.000.-  

 

A jelen gazdasági helyzetre való tekintettel iskolánk az árváltozás jogát fenntartja! 

A kialakult magyarországi helyzetre való tekintettel, amennyiben a képzés során a megbízott hatáskörén kívül eső, olyan változások 

lépnek életbe ( pl.: pandémia, üzemanyaghiány, stb. ) ami a képzést ellehetetleníti, vagy elnyújtja és ebből a megbízónak kára származik, 

ezért a megbízott sem anyagi sem természetbeni kártérítéssel nem felel. 

 A hatósági díjak változásával  a  tanuló a különbözetet köteles befizetni.  

 

Elméleti képzés:  
csoportos, elméleti tanfolyam díja:   45.000,- Ft 

egyéni képzés esetén +50.000,- Ft 

 

Egészségügyi tanfolyam díja:     20.000,- Ft. 

egyéni képzés és idegen nyelvű képzés esetén  +10.000.-Ft 

 

Gyakorlati képzés: jelentkezés a sikeres KRESZ vizsga után az irodánkban történik. A gépjárműveket az iskola biztosítja, típusaink 

folyamatosan megújulnak, az aktuális járműpark megtekinthető a www.kalmarautosikola.hu honlapon. 

A pótóra díja: 10.000,-Ft/ óra. 

 

Normál képzés :     10.000,- Ft/óra 

  

Képzés idegen nyelven:  

Normál képzés: 12.000,- Ft/óra  

 

Elsősegély-nyújtási ismeretek: 

Nem kell vizsgázni ha : 1984. január 1-utáni jogosítvánnyal, vagy a 24/2005 GKM rendeletben foglalt iskolai végzettséggel rendelkezik. 

Amennyiben elsősegélynyújtásból vizsgáznia kell, a tanfolyamot iskolánknál elvégezheti. A vizsgát a Pest Megyei Vöröskereszt szervezésében 

bonyolítjuk. 18 életévet be nem töltött vizsgázó esetén szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. 

 

Vizsgadíjak: 

Kresz   4.600 Ft 

Kresz pótvizsga   5.000 Ft 

Járműkezelés   4.700 Ft 

Járműkezelés pótvizsga   5.000 Ft 

Forgalom 11.000 Ft 

Forgalmi pótvizsga 15.000 Ft 

Elsősegélynyújtás 15.500 Ft 

  

Kresz  szóbeli   6.000 Ft  

Kresz szóbeli idegen nyelven   6.000 Ft + tolmácsdíj 

 
Elméleti vizsga: 

Helyszínek:  
Vác, Arató utca 20.    

Vizsgán bemutatandó dokumentáció:  

8. általános  iskolai végzettséget igazoló okmány (érvényes diákigazolvány vagy bizonyítvány ) vagy meglévő jogosítván, és  amennyiben van: 

vizsgaigazolás 

 

Gyakorlati vizsga: 

Helyszínek:  

Vác, Arató u. 20.:  a rutinpályán lévő járműkezelési és rutinvizsga vagy innen induló forgalmi vizsga mely Vác városában zajlik. 

Szigetszentmiklós: a rutinpályán lévő járműkezelési és rutinvizsga vagy innen induló forgalmi vizsga mely Budapesten zajlik. 

Vizsgán bemutatandó dokumentáció:  

személyigazolvány, lakcímkártya, ha van meglévő jogosítvány vagy vizsgaigazolás 

 

Elsősegély-nyújtás:  

Helyszínek: 

Vác, Galcsek György u 19. 

Elsősegély-nyújtó vizsgára történő bejelentkezés: 

www.pestmegyevoroskereszt.hu honlapon az elsősegély menüpont alatt a vizsgák címszónál ( 7. sz. területi szervezet ) 

Vizsgán bemutatandó dokumentáció:          

személyazonosító okirat 

 
Hiányzások pótlásának módja/ pótórák 
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Kresz: a tanuló hibájából történt hiányzás esetén a kimaradt órát pótolni kell. A csoportos pótlás díjtalan, az egyéni pótlás  feláras, 

oktató hibájából történő óraelmaradás esetén az iskola ingyen biztosít pótlásra lehetőséget. 

 

Gyakorlat:  a pótfoglalkozás díja megegyezik az alapóra díjával. A tanóra 48 órával előbb lemondható. Az oktató 20 percet köteles 

várni a tanulóra. Amennyiben a tanuló nem jelzett de el sem jön a gyakorlati oktatásra úgy annak díját a tanuló köteles kifizetni. 

 

Előírt határidők lejárta: ha a vizsga előírás idejéből kicsúszik a befizetett összeget nem áll módunkban visszatéríteni. Az előírt 

vizsgaesemény határidejéhez képest egy éven belül újabb tanfolyamra nálunk beiratkozik, az előző befizetéseket figyelembe vesszük. 

 

Azon tanulók akik a sikeres kresz vizsgától számított két éves türelmi idő lejárta előtt 3 hónappal 

jelentkeznek gyakorlati oktatásra, a gyakorlati oktatás óradíját egyedi elbírálás alapján kötelesek 

megfizetni . 

 
24/2005 IV. 21 GKM rendelet szerinti határidők: 

9 hónap:  A tanfolyamra jelentkezés után kilenc hónapon belül amennyiben a tanuló nem jelenik meg az első KRESZ vizsgáján, úgy az anyaga 

inaktívvá válik. A KRESZ vizsga letételéhez egy újabb elméleti tanfolyamon kell részt vennie.  Az újabb tanfolyam újabb elméleti tanfolyami 

díj befizetése után lehetséges. 

1 év : Amennyiben a tanuló a tanfolyamra jelentkezés után kilenc hónapon belül részt vett legalább egy KRESZ vizsgán , az elméleti vizsgáit a 

beiratkozástól számított egy éven belül fejezheti be. Amennyiben az egy évből kicsúszik, az anyaga inaktívvá válik, a folytatáshoz egy újabb 

elméleti tanfolyamon részt kell venni, ami újabb elméleti tanfolyami díj befizetése után lehetséges.  

2 év: Sikeres KRESZ vizsga után a tanulónak két éve van a forgalmi vizsga letételéig. Amennyiben ebből az időpontból kicsúszik, úgy a teljes 

tanfolyamot ismételnie kell, ami a tanfolyam teljes költségének kifizetése után lehetséges. 

 

Vizsgázó jogai és kötelezettségei: 

Vizsgázó a vállalási feltétel és a szerződés elolvasása és értelmezése után, azokban foglaltakat tudomásul veszi, mint akaratával 

mindenben megegyezőt jóváhagyólag írja alá. Az adatvédelmi szabályzatot elolvasta, értelmezte és tudomásul vette. 

 

Külföldi tanulóinkra vonatkozó feltételek: 
Nem magyar állampolgársággal rendelkező tanulóknál különös figyelmet kell fordítani az érvényes tartózkodási engedély meglétére, 

és az arra vonatkozó előírásokra, illetve igazolniuk kell az alapfokú iskolai végzettségüket. A külföldön megszerezett bizonyítványok 

esetén a 24/2005 IV.21. GKM rendelet 10 paragrafus 4. bekezdés alapján kell eljárni. 

 

Áthelyezett tanulókra vonatkozó feltételek:  
Amennyiben  a tanuló más képzőszervnél szeretné folytatni a tanulmányait az iskola a tanulóval történt elszámolás, után 3 

munkanapon belül kiadja a képzési igazolást. Amennyiben a tanuló képzési igazolással érkezik, az illetékes hatóság felé az iskola 

továbbítja a képzési igazolást ügyintézés céljából.  

 

Engedélyező hatóság: 

Építési és Közlekedési Minisztérium ( 1054 Budapest, Alkotmány utca 5. ) 

 

A felügyeletet ellátó szervezet: 

Közlekedés Alkalmassági Vizsgaközpont Felügyeleti és Módszertani Igazgatóság; 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45. 

 

 

Hozzájárulok a szerződés és annak mellékleteiként benyújtott okmányokon szereplő adataim kezeléséhez. A fent leírtakat elolvasás után 

tudomásul vettem! 

Személyes adataim továbbítását MEGTILTOM: IGEN    NEM 

 

2023. ……..hó……….nap …………………………. ………………………….. …………………………… 

 Iskolavezető Tanuló szülő, vagy törvényes képviselő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


