
CSEPEL AUTÓSISKOLA Kft. 
 

1211 Budapest Kossuth Lajos u. 12.                 www. jogsicsepel.hu                                                         

Telefon iroda: 06-1-427-03-16                           Mobil iroda: +36-30-670-44-92     

e-mail: csepelautosiskola@gmail.com    Felnőttképzési nyilvántartási szám. B/2020/000813 

Vállalási feltétel: V1.21E 

 

                             Örömmel üdvözlünk új jelentkezőink között! 

 

        Engedd meg, hogy ismertessük az E-learning képzés feltételeit, és minden egyéb 

 

         tudnivalót, amely segít a teljes képzési szolgáltatás megismerésében. 

 

         Az elméleti képzés egy korszerű interaktív multimédiás tananyagon keresztül történik. 

  

         A tananyag modulokból áll, az abban való haladás ütemét magad határozod meg, 

 

         időbeosztásod és képességed szerint.  

 

        A képzés ideje alatt folyamatos visszacsatolást kapsz a megszerzett tudásodról!  

 

        Beiskolázás menete:     
 

        Várunk autósiskolánkban ügyfélfogadás ideje alatt, vagy regisztrálj honlapunkon és fel-  

 

        vesszük veled a kapcsolatot.  

 

        Tájékoztatást adunk a képzés menetéről, rögzítjük a beiskolázáshoz szükséges adataidat. 

 

        Felnőttképzési szerződést kötünk, majd egyedi azonosítót kapsz, amivel a rendszerbe belép- 

 

        ve - a rendelkezésre álló idő alatt - tetszőleges ütemben elvégzed az elméleti tanfolyamot.       

 

        Ezután a program „Képzési igazolást” állít ki mely alapján elméleti vizsgára jelentünk. 

 

        Sikeres elméleti vizsga után - melyről az autósiskola elektronikus úton értesítést kap a ható- 

 

       ságtól - kezdődhet a gyakorlati képzés. 

 

       Minden egyéb tudnivaló a „Tájékoztató a képzés rendjéről”- ben megtalálható amit 

  

       a „Felnőttképzési szerződés” megkötésekor átadunk neked! 

 

       Azért dolgozunk, hogy a képzés alatt olyan tudást szerezz, amellyel Te is közlekedésünk   

 

       biztonságos és balesetmentes résztvevője legyél!                          

 

Sok sikert a felkészüléshez és a vizsgákhoz! 
 

 

     

 Szolgáltatások  - Kedvezmény - Díjfizetés 
                    



      Szolgáltatások : 

                  - Tudásszint felmérés       - elméleti és gyakorlati próbavizsga 

                  - Hétvégi oktatás               - gyakorlati képzésre- részletekről az iskolavezetőnél érdeklődj 

                  - Automata váltós képzés - jelezd igényedet szerződéskötés előtt! 

                  - Forgalmi vizsga              - autósiskolánktól kiinduló vizsgakörzetek 

                   

      Kedvezmény: 

                  - Részletfizetés                  - 4 részletben fizethető tandíj és vizsgadíj 

 

      Díjfizetés: 

                                                         

     Elméleti díjcsomag :    1. részlet    55.000.-Ft. E-learning KRESZ tananyag+ EÜ(180 nap/75 óra).        

                                                                                   + elm. vizsgadíj 

     Gyakorlati díjcsomag: 2. részlet   55.000.-Ft.10 óra gyakorlati képzés-fizetendő a gyakorlati   

                                                                                   képzés megkezdése előtt 

                                            3. részlet    55.000.-Ft. 10 óra gyakorlati képzés- fizetendő a képzés alatt 

 

                                            4. részlet    66.000.-Ft. 10 óra gyakorlati képzés,+ 11.000.-Ft forgalmi                    

                                                                                   vizsgadíj - fizetendő a képzés alatt 

                                                                                   

 

    „KÉPZÉSI KÖLTSÉG”            :  231.000.-Ft. ( Automata váltós képzésnél, ill. hétvégi oktatásnál 

                                                                                     a „Képzési Költség” változik!) 

Fontos: A Csepel Autósiskola Kft. a képzés alatt fenntartja az árváltoztatás jogát ! 

                           
    Járulékos költségek : - orvosi vizsgálat díja:7.200.-Ft. (Fizetendő: a vizsgálatot végzőnél) 

                                         - „Közúti Elsősegélynyújtás” vizsga díja: 8.200.-Ft.  

                  ( Fizetendő: Magyar Vöröskeresztnél) 

                

                                                        Szerződéskötés  

   

   Felhívjuk figyelmedet, hogy a szerződés megkötése előtt figyelmesen olvasd el a „Felnőttkép-  

   zési Szerződés”-t és a „Tájékoztató a képzés rendjéről”-t! Autósiskolánk tevékenységét jellem- 

   ző mutatók (2021. 1.-n.év): Átlagos képzési óraszám: 150,74%. Vizsga sikerességi mutató: el- 

   méleti vizsga 71,19% , gyakorlati vizsga 37,29% 

               

   Beiskolázáshoz kérjük a következőket hozd magaddal : 

            - személyazonosító igazolvány 

            - lakcímkártya, vagy min. 6 hónapig érvényes tartózkodási engedély 

            - adóazonosítójel 

            - TAJ kártya 

            - diákigazovány- ha rendelkezel vele 

            - orvosi alkalmassági vélemény – elméleti vizsgára való jelentésig pótolható 

            - ha rendelkezel „Vezetői engedély”- el, vagy „Járművezetői igazolvány”- al, (pl.: M. kat.)                                           

            - elméleti díjcsomag összege (55.000.-Ft.)   

  

          A Csepel Autósiskola Kft. oktatócsapata nevében, jó tanulást kívánok: 

                                                                                                                            Mészáros Gábor 

                                                                                                             iskolavezető (+36 30 98 42 473)        

 

 
 

 

 

 

 



Tájékoztató a képzés rendjéről sz.: T1.21 

Csepel autósiskola Kft. Felnőttképzési tevékenység nyilvántartási száma:B/2020/000813 
A képzőszerv tájékoztatási kötelezettsége a képzésben résztvevő számára 

(a 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet 2. számú melléklete alapján) 
1. A cég neve: Csepel Autósiskola Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Röviden:                   Csepel  Autósiskola Kft. (továbbiakban:  képző) 

                  Címe:                  1211 Budapest, Kossuth Lajos u. 12. 
Elérhetősége: Telefon: 427-0316, Mobil: 06 30 670-4492 
  e-mail: csepelautosiskola@gmail.com 
  web: www.jogsicsepel.hu 

2. Cégforma: Korlátolt Felelősségű Társaság 
3. Cégbírósági bej:      Cg.01-09-876674 
4. Iskolavezető: Mészáros Gábor  +36 30 984-2473 gabor-meszaros@t-online.hu 
5. Ügyfélfogadó: 1211 Budapest, Kossuth Lajos u. 12. 

Ügyfélfogadás: H: 12-18  K: 12-16  SZ: 8-18  CS: 12-16 
6. Telephely: 1211 Budapest, Kossuth Lajos u. 12. Gyakorló (rutin) pálya: 1215 Bp. Corvin u. 1. 
7. A képzés felügyeletét ellátó/engedélyező hatóságok: 

Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Járművezető Vizsgázgatási és Utánképzési Osztály (továbbiakban: 
Vizsgaközpont) 1119 Bp. Petzvál József u. 39    . Tel: 06-1-371-30-30      e-mail: budapest@kavk.hu. 

                                   Innovációs és Technológia Minisztérium 1082 Bp. Vajdahunyad u. 45. 

8. „B” kat. tanfolyamra történő felvétel módja: 
- jelentkezés  a képző-nél – ügyfélfogadási idő alatt 

9. Előírt egészségügyi alkalmasság: 
- min, I. fokú ALKALMASSÁGI VÉLEMÉNY a gépjárművezető-jelölt 1. csoportú EGÉSZSÉGI ALKALMASSÁGÁRÓL - 

a háziorvosnál ill. lakhely szerinti szakrendelésnél beszerezhető 
10. Tanfolyamra történő felvétel feltételei: 

- megkötött FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS  (18. életév alatti tanuló szülővel, vagy törvényes képviselővel 
aláíratni köteles) 

- kitöltött JELENTKEZÉSI ADATLAP és NYILATKOZAT 
- orvosi alkalmasságról szóló igazolás (elméleti vizsgajelentésig pótolható) 
- betöltött 16 és fél éves életkor 
- más kategóriában szerzett vezetői engedély bemutatása 
- nem magyar állampolgárság esetén min.6 hónapig érvényes tartózkodási engedély 
- a „képzési költség” 1. részlet befizetésének igazolása 

Elméleti vizsgára bocsátás feltételei: 

- betöltött 16 és háromnegyed életév 
- a tanuló által aláírt JELENTKEZÉSI LAP és NYILATKOZAT 
- a képző által igazoltan elvégzett elméleti tanfolyam 
- befizetett elméleti vizsgadíj - befizetés történhet a Vizsgaközpont-nál, vagy a képzőnél 

Vizsgán bemutatandó dokumentumok: személyazonosságot igazoló igazolvány, min. alapfokú iskolai végzettséget igazoló 
bizonyítvány (eredeti példány), ha van más kategóriában megszerzett vezetői engedély 

 Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei: 

- szakoktató felügyelete mellett levezetett minimum 29 tanóra és minimum teljesített 580 km 
(min. óraszámok: alapoktatás: 9 tanóra, főoktatás:  városi 14, országúti 4, éjszakai 2 tanóra 

- betöltött 17. életév 
- befizetett gyakorlati vizsgadíj-befizetés történhet a Vizsgaközpont-nál, vagy a képzőnél 

Vizsgán bemutatandó dokumentumok: személyazonosságot igazoló igazolvány, ha van más kategóriában megszerezett 
vezetői engedély (ezeknek hiányában a vizsga nem megtartható) 

                  Vizsga lemondás feltétele, módjai: 

- a tanuló kezdeményezheti a vizsgát megelőző 5. naptári napig  
                                   A lemondás történhet e-mailben  (budapest@kavk.hu)  az alábbi adatokkal: tanuló neve, születési                                              
                                   dátuma, anyja   neve, vizsga helyszíne, ideje,- vagy személyesen a Vizsgaközpont-nál. 
                                   Lemondás tényéről a tanuló haladéktalanul köteles értesíteni e-mailban (csepelautosiskola@gmail.com), vagy 
személyesen a 
                                   képző-t!    
                  Egészségügyi okból történő vizsgán való nem megjelenés esetében: 

-  tanuló kérheti a Vizsgaközpont-tól a díjfizetés nélküli vizsga megtartását  
                                   Kérhető a vizsgadátumtól számított 8. naptári napon belül- e-mailben (budapest@kavk.hu), csatolva az orvosi igazolást- 
vagy          

                                   személyesen a Vizsgaközpont-nál 
 Elsősegélynyújtási ismeretek vizsga letétele: Magyar Vöröskereszt –nél. (74/2016. (XII.29.) NFM rendelet 13§ (1) 2. melléklet) 
szerint. 

11.  „B” kategóriás tanfolyamon tanított tantárgyak és minimális óraszámok: 
Elméleti tantárgyak, óraszám:(1 tanóra 45 perc) Gyakorlati tantárgyak, óraszám: (1 tanóra 50 perc) 

- Közlekedési ismeretek 18 óra -     Alapoktatás  9 óra járműkezelési gyakorlat 
- Vezetéselmélet                6 óra -     Főoktatás    14 óra  városi vezetés 
- Műszaki ismeretek 4 óra               4 óra országúti vezetés 

(tantermi képzés esetén)               2 óra éjszakai vezetés   
  E-learning elméleti tanfolyam esetében a képzés: max. 180 nap/min. 5 óra, max. 75 óra Fontos: Elsősegély-életmentés     

                                   vizsgafelkészítő tananyagot is a rendelkezésre álló időkeretek között kell elsajátítani! 

                                                                     

http://www.jogsicsepel.hu/
mailto:gabor-meszaros@t-online.hu
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Gyakorlati képzéshez használt járművek, és időpontok: 
Dacia Sandero, Fiat Grande Punto, Ford Focus, Opel Astra, Renault Captur, Renault Thalia, Suzuki Vitara, Toyota Corolla 
Verso 
Gyakorlati oktatás munkanapokon történik, - „hétvégi” oktatás lehetséges- külön szerződés kötésével 

Hiányzás pótlása:  
Tantermi képzés: kötelező egy később induló tanfolyam adott foglalkozásának igazolt lehallgatásával 
E learning képzés: póthozzáférés igényelhető 
Gyakorlati képzés: a tanuló és az oktató egyezteti a tanóra időpontját 

12. Tandíj befizetésének módjai: 
- készpénzes befizetés - ügyfélfogadó irodában 
- bankkártyás befizetés – ügyfélfogadó irodában 
- utalás – Csepel Autósiskola Kft. szla sz: 11721026-20232490 

(megjegyzés rovatban a tanuló nevét szerepeltetni kell) 
13. Tantárgyak meghallgatása alóli mentesítés: 

- a mozgáskorlátozott, a siket és a magyar nyelvet nem beszélő tanuló – kérésre – mentesítést kaphat az 
elméleti tanfolyam meghallgatása alól 

14. A tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja, a tanuló áthelyezés következményei: 
- tanuló áthelyezés esetében a képző leigazolja a teljesített elméleti és/vagy gyakorlati óra számait 
- az igazolás kiadása az ügyfélszolgálaton történik- térítésmentesen- 3 munkanapon belül 
- tanuló áthelyezés esetében a képző és a tanuló közötti szerződés megszűnik 

15. Oktatás helyszíne:  
- a teljes képzési szolgáltatás a képző- nél történik 

16. A tanuló jogai: 
- szerződéskötés előtt megismerni a képzés feltételeit  
- a képző által kihirdetett alapvizsga időpontját módosítani (a vizsgaidőponttól számított 5. naptári napon 

belül nem módosítható) 
- szerződést bontani 
-  oktató jármű típusát megválasztani – iskolavezetővel egyeztetve! 
- a minimális gyakorlati óraszámok (29 óra) és minimális 580 km levezetése után gyakorlati vizsgázni  
- a képzés, és a vizsgáztatás ellen panasszal élni (az iskolavezetőnél, vagy a Vizsgaközpont-nál ) 

17. A tanuló kötelezettségei: 
- személyazonosító igazolványát minden gyakorlati órára elhozni 
- tandíjat előre megfizetni (részletfizetésnél az esedékes részlet értendő) 
- képzés alatt az oktatói utasításokat maradéktalanul betartani 
- forgalmi pótvizsga esetén min. egy gyakorlati óra díját megfizetni 
- vizsgabiztost döntésének meghozatalában semmilyen módon nem befolyásolni 
- a tanuló minden gyakorlati óra kezdetekor a vezetési karton aláírásával nyilatkozik, hogy a jármű biztonságos 

vezetésére képes állapotban van, a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt nem áll, és 
szervezetében nincs szeszes ital fogyasztásából származó alkohol. 

Amennyiben a tanuló kötelezettségeinek nem tesz eleget, a képzőnek jogában áll szerződést bontani! 

18. Vizsgadíjak: 
- számítógépes elméleti vizsga: 4.600 Ft. 
- gyakorlati vizsga:                11.000 Ft. 

19. A „ Közúti Elsősegélynyújtás ismeretek” vizsgára való felkészülés a képző-nél:  
- az elméleti képzés részét képezi az elsősegély tananyag. 

20. A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos főbb tudnivalók: 
Sikeres forgalmi vizsga után – 3 munkanap után a Kormányablaknál intézhető az alábbi okmányokkal: 

- személyazonosító igazolvány (vagy egyéb hitelt érdemlő fényképes igazolvány) 
- „Közúti elsősegélynyújtás-ismeretek” vizsga igazolás (vagy annak megfelelő végzettséget igazoló 

bizonyítvány) 
- orvosi „Alkalmassági Vélemény” eredeti példánya 
- nem magyar állampolgár esetében min. hat hónapos tartózkodási engedély 
- magyarországi lakóhely/tartózkodási hely (szálláshely) igazolás - lásd: 35/2000. (XI.30.) BM rendelet 14. 

21. A „Közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatás igénybevételéhez” igazolás kiadásának módja:  
- a tanuló kérésére a képző állítja ki   

- a kérelmet a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságához kell benyújtani 

https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/m/2018/KRESZ/julius12/KRESZ-tanfolyam-
s-vizsga-djhoz-nyjtott-tmogats-irnti-krelem.pdf 
 
 

             2021. január 01. 
 
                             Mészáros Gábor 

                                                                                                                                                                 iskolavezető 
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