
Kanyar-góó motor és autósuli 
 

 

JÁRMŰVEZETŐ KÉPZÉSI SZERZŐDÉS 

 
 

Amely létrejött egyrészt  a Kanyar-Góó Motor és Autó suli Kft., 3711 Szirmabesenyő, Kossuth utca 37 szám mint szolgáltató, 

másrészt a képzésben részesülő,  

 

Név: …………………………………………………………………...……..……………………………….… 

Szül.hely/idő:…………………………………………………………...…………...…….……………….....… 

Lakcíme:…………………….…………………………………………………………………...………között. 

Az iskola a B/2021/001689 nyilvántartási számon szerepel a felnőttképzési nyilvántartásban. 

A vállalkozó vállalja, hogy a 24/ 2005 (IV.21.) GKM rendeletben és a Nemzeti Közlekedési Hatóság 2/2007.Elnöki Szabályzatban 

és Függelékeikben valamint vállalkozási feltételekben meghatározott óraszámban a hallgatót elméleti és vezetési (gyakorlati) 

oktatásban részesíti. 

 

1. Tanuló a jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a szerződés mellékletét képező, a teljes szolgáltatásra vonatkozó 

24/2005. (IV.21) GKM rendeletben és a Nemzeti Közlekedési Hatóság 2/2007.Elnöki Szabályzatban és Függelékeiben 

meghatározott tartalmú tájékoztatót átvette, az abban írtakat megismerte és tudomásul veszi.  

 

2. A szolgáltató  vállalja: 

a., Az oktatást a hatályban lévő jogszabályok alapján, az azokban meghatározott módon végzi. 

b., Szolgáltatásra a képzés teljes tartalmára és oktatási tevékenységére kiterjed, az iskola által szervezett vizsgák ügyintézését is 

magába foglalóan. 

c., A gyakorlati vezetés időbeosztását a tanulóval történt egyeztetéssel biztosítja. 

d., A fentiek szerinti időpontokban az oktató a 8. pont szerinti helyszínen a tanulóra 15 percet vár. 

 

3. A tanuló vállalja: 

a., Tudomásul veszi, hogy az iskola (szolgáltató) az elméleti vizsgára csak akkor bocsátja, ha a kötelezően előírt óraszámot 

végighallgatta, vagy az e-learning képzést elvégezte. Amennyiben az elméleti oktatási órák valamelyikén nem vesz részt, az 

elmaradt órákat pótoktatásban, külön díj ellenében pótolja. 

b., a képzés gyakorlati oktatása során, az iskola által biztosított oktató járműben okozott károkért anyagi felelősséggel tartozik.  

c., A tanuló vállalja a szolgáltatás ellenértékének (tanfolyami díj) egy összegben, a szerződés aláírásával egyidejűleg, vagy az 

alábbiakban részletezett módon és időben, a szolgáltatóhoz, vagy a szolgáltatóval szerződésben álló gyakorlati szakoktatóhoz 

történő megfizetését. A gyakorlati oktatás és a pótórára vonatkozó tanfolyamdíj részletét a tanuló a Kanyar-góó motor és autó 

sulinak fizeti be. Az elméleti és gyakorlati oktatásról, a számlát az autós iskola állítja ki. 

d., a szolgáltatás teljes körű biztosítása érdekében biztosított üzemanyag áremelkedése miatt változás esetén , a még ki nem 

egyenlített és igénybe nem vett órák után a különbözetet a vizsga megkezdéséig a szolgáltatónak megtéríti. 

 

4. A tanfolyam díja 

 
Kategória Elméleti oktatás díja Gyakorlati oktatás díja Összesen Vizsga díjak 

„AM” 20.000.- 60.000.- 80.000.- 11.800 

„A1” 50.000.- 93.000.- 143.000.- 20.300 

„A1”(érvényes B 

kategóriás vezetői 

engedéllyel) 

25.000.- 16.000.- 41.000.- 15.600 

„A2” 50.000.- 93.000.- 143.000.- 20.300 

„A2”(„A1”megszerzését 

követő 2éven belül) 

- 71.000.- 71.000.- 15.700 

„A2”(„A1”megszerzését 

követő 2 éven túl) 

25.000.- 49.000.- 74.000.- 20.300 

„A”(„Akorl”v. 

”A2”megszerzését követő 

2 éven belül) 

- 66.000.- 66.000.- 15.700 

„A” („Akorl”v. 

”A2”megszerzését követő 

2 éven túl) 

25.000.- 49.000.- 74.000.- 20.300 

„A” („A1”megszerzését 

követő 2 éven belül) 

- 93.000.- 93.000.- 15.700 

„A” („A1” megszerzését 

követő 2 éven túl) 

25.000.- 60.000.- 85.000.- 20.300 

„A” 50.000.- 148.000.- 198.000.- 20.300 

„A”gyorsított 50.000.- 168.000.-                  218.000.-                  20.300 

,,B” 50.000.- 210.000.- 260.000.- 15.600 

,,B” gyorsított 50.000.- 230.000.- 280.000.- 15.600 

 

 

 



Kanyar-góó motor és autósuli 
 

 

 

 - Az „AM” kat, „A1” kat,  ,,A2” kat,  ,,A” kat,  gyakorlati oktatás pótóradíja: 5500 Ft/óra. 

 - A „B” kategória gyakorlati oktatás pótóra díja 7000 ft. 

 - A „B” kategória gyorsított tanfolyam gyakorlati oktatás pótóra díja 7500 Ft/óta 

 -  A pótóra díja az aktuális, érvényben lévő pótóra díjához  igazodik. 

       - Más képzőszervtől átvett tanuló esetében a gyakorlati oktatás óradíja 8000 ft.  

 

 

Gyorsított tanfolyam keretein belül a sikeres elméleti vizsgát követően az iskola vállalja, hogy a tanulót maximum hat 

héten belül felkészíti, és forgalmi vizsgára bocsátja amennyiben a tanuló legalább heti három alkalommal az oktató által 

megadott időpontban gyakorlati oktatáson vesz részt.  

   

- Jelen szerződésben szereplő összegek a megkötéstől számított egy évig érvényesek,  

- A tanulónak az utolsó vizsgáig (forgalmi vizsgáig) a teljes tandíjat be kell fizetni. 

- Más képzőszervhez történő távozása esetén estlegesen fennálló tartozását köteles megtéríteni, távozása előtt. 

 

6., Sikertelen forgalmi vizsga után az újbóli felkészülésre 4 pótórát vesz igénybe, amelynek eltelte után jelenti pótvizsgára az 

iskola. 

7., Tanuló vállalja, hogy a szolgáltatás teljes körű biztosítása érdekében biztosított üzemanyag- áremelkedés miatt változás esetén, 

a még ki nem egyenlített és igénybe nem vett órák után a különbözetet a vizsga megkezdéséig szolgáltatónak megtéríti. 

 

8.Kategória megnevezése:………………...…………………………. 

   Tanfolyam száma:………………………………………………….. 

9. Képzés helyszínei:  

− Elméleti képzés: Szirmabesenyő, Kossuth utca 37. 

− Járműkezelési ismeretek: Felsőzsolcai tanpálya (3606-os országos összekötő út mellett), valamint NKH KRESZ Park, 

Miskolc Pozsonyi u. 6. 

− Gyakorlati vezetés: az oktatóval történt egyeztetés szerint: Miskolc, Búza tér 

 

10. Elméleti képzés kezdése: ……………………..……………………………………………….……………. 

 

Oktatási napok: heti ……….. alkalommal. 

 -Konkrét időpontokról az iskolavezető a tanfolyam – megnyitón tájékoztatja a hallgatót. 

- Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. 

- A tanuló hozzájárul, hogy jelentkezési lapját és mellékletein szereplő személyes és különleges adatait az iskola kezelheti. 

- A tanuló kiskorú életkorára tekintettel a szerződést vele együtt törvényes képviselője is aláírta. 

- Átvett dokumentumok jegyzéke:1 db egészségi alkalmassági vizsgálatigazolás, 1 db alapfokú iskolai végzettség meglétét igazoló 

dokumentáció („AM”-„A1”-„ A2”-„A”- „B” kat.), 1 db jelentkezési lap 

Szerződő felek a szerződésben foglaltakat elolvasva, azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt – 2 példányban aláírják, amelyek 

közül 1 pld. az iskolánál, 1 pld. a tanulónál marad. 

 

11. Továbbá a tanuló nyilatkozik , hogy az autós iskolától megkapta a megfelelő tájékoztatást a beiratkozás 2013. 08. 15. –én 

módosult feltételeiről és hogy rendelkezik az alapfokú iskolai végzettség meglétével. 

 

 

Kedvezmények: ........................................................ 

 

 

 

Szirmabesenyő,  ……………………………………………. 

 

 

 

 

iskolavezető  tanuló 

 

 

 

  tanuló törvényes képviselője 

 


