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A KÉPZŐ SZERV ADATAI 

Képzőszerv neve:     Molnár Gábor Balázs E.V. 

Képzőszerv fantázianeve:     Molnár Gábor Autósiskola (3556) 

Székhely:      2500 Esztergom, Eszperantó utca 18. 

Ügyvezető:      Molnár Gábor Balázs 

Képzőszerv telefonszáma:     06-30/9478-401 

Képzőszerv e-mailcíme:     info@mgautosiskola.hu 

Képzőszerv honlapja:     www.mgautosiskola.hu 

A cég formája:      Egyéni vállalkozó 

Vállalkozói igazolvány száma:    ES-210 118, Nytsz.: 3674362 

Iskolavezető neve:     Molnár Gábor Balázs 

Iskolavezető telefonszáma:    06-30/9478-401 

ÜGYFÉLFOGADÁS ADATAI 

Ügyfélfogadó helyiség címe:    2500 Esztergom, Eszperantó utca 18. 

Ügyfélfogadó telefonszáma:    06-30/9478-401 

Ügyfélfogadás időpontja:    Hétfő-Csütörtök 15.00-17.00 

      Péntek: 10.00-12.00 

OKTATOTT KATEGÓRIÁK 

AM segédmotoros kerékpár max. 50cm3 

A1 motorkerékpár max. 125 cm3 és 11kw 

A2 motorkerékpár max. 35 kw 

A motorkerékpár korlátozás nélkül 

B személygépjármű   

TANFOLYAMRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI, MÓDJAI 

A tanfolyamra való felvétel módja: személyesen vagy online történő jelentkezés. 

A tanfolyamra történő felvétel feltételei: 

- az adott kategóriára meghatározott életkori követelményeknek eleget tesz, 
- alapfokú iskolai végzettségéről nyilatkozik, és az erről szóló bizonyítványát vagy annak hiteles másolatát 

a Képző szerv részére átadta, kivéve AM kategória esetén, 
- a meghatározott egészségügyi feltételeknek, 
- nyilatkozik, hogy utánképzési kötelezettség alatt nem áll, 
- valamint a tanuló meghatalmazza a Képző szervet adatainak kezelésére, a tanfolyam- és vizsgaügyintézés 

során. 

mailto:info@mgautosiskola.hu
http://www.mgautosiskola.hu/
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VIZSGÁK ÉLETKORI ELŐFELTÉTELE 

Kategória Közlekedési alapismeretek Járműkezelés Rutin Forgalom 

AM 13 év 9 hó 13 év 9 hó - 14 év 

A1 15 év 9 hó 16 év - 16 év 

A2 17 év 9 hó 18 év - 18 év 

A2 A1 2év- - 18 év - 18 év 

A2 A1 2év+ 17 év 9 hó 18 év - 18 év 

A 23 év 9 hó 24 év - 24 év 

A A1 2év- - 24 év - 24 év 

A A1 2év+ 23 év 9 hó 24 év - 24 év 

A A2 2év- - 24 év - 24 év 

A A2 2 év+ 19 év 9 hó 20 év - 20 év 

A1 B-vel 17 év - - 17 év 

B 16 év 9 hó - - 17 év 

TANFOLYAM TANTÁRGYAI 

A tanfolyam tantárgyai: 

• Elméleti tantárgyak: közlekedési alapismeretek, járművezetés elmélete, szerkezeti és üzemeltetési 
ismeretek. 

• Gyakorlati oktatás: alapoktatás, városi vezetés, országúti vezetés, éjszakai vezetés, vizsgák. 

A gyakorlati vezetés csak az elméleti tárgyak sikeres vizsgája után kezdhető meg. A gyakorlati oktatás 50 perces.  

A tanuló a gyakorlati oktatóval egyezteti a vezetések időpontját, indulási helyét, valamint a képzés előre látható 
ütemezését. 

Amennyiben a tanuló nem tud részt venni a vezetési órán, akkor azt közvetlenül az oktatónak kell jeleznie. 
Hiányzás, jelentős késés vagy előzetesen be nem jelentett távolmaradás nem megengedett, az így elmaradt órák 
pótlása a szakoktatóval egyeztetettek alapján kötelező. 

A forgalmi vizsgára bocsátás feltétele, hogy a tanuló a gyakorlati oktatás során minimum az előírt óraszámot 
levezesse, és ez idő alatt legalább az előírt menettávolságot megtegye. 
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KÖTELEZŐ ÓRASZÁMOK ÉS TELJESÍTENDŐ MENETTÁVOLSÁGOK A KÖZÚTI 
JÁRMŰVEZETŐ-KÉPZŐ TANFOLYAMOKON: 

Kategória Alapismeretek, 
Elméleti tantárgyak 

Járművezetési gyakorlat 

 

 

Σóra K Je Szü F1-2 Mu Bü Σóra A F F/v F/o F/h F/é F/k M 

A1 és A2 22 + + + - - - 16 6 10 8 2 - - - 240 

A1(B) 3 + + + - - - 2 1 1 1 - - - - 30 

A2 (A1-2év) - - - - - - - 12 4 8 6 2 - - - 180 

A2 (A1+2év) 3 + + + - - - 8 2 6 4 2 - - - 120 

A (A2-2év) - - - - - - - 12 4 8 4 4 - - - 180 

A (A2+2év) 3 + + + - - - 8 2 6 4 2 - - - 120 

A (A1-2év) - - - - - - - 16 6 10 8 2 - - - 240 

A (A1+2év) 3 + + + - - - 10 4 6 4 2 - - - 150 

A 22 + + + - - - 26 10 16 11 5 - - - 390 

B 28 + + + - - - 29 9 20 14 4 - 2 - 580 

AM 16 + + - - - - 10 4 6 - - - - - 100 

 

Rövidítések 

K = Közlekedési alapismeretek A = Alapoktatás 

Je = Járművezetés elmélete F = Főoktatás 

Szü = Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek F/v = városi vezetés 

Bü = Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés F/o = országúti vezetés 

Mu = Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás F/h = hegyvidéki vezetés 

F 1-2 = F 1-2 számú trolibusz jelzési és forgalmi utasítás F/é  = éjszakai vezetés 

M = Menettávolságok kilométerben F/k = vezetés könnyű terepen 
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OKTATÁS 

Az gyakorlati oktatásokra hétköznap és hétvégén külön ütemezés szerint kerül sor. Az elméleti foglalkozásokra (a 
feltételek megléte esetén) online, az e-Titán rendszerben, a tanuló saját ütemezése szerint kerül sor. 

A gyakorlati foglalkozásról hiányozni nem lehet. Amennyiben a gyakorlati oktatóval megbeszélt helyen és időben 
történő gyakorlati vezetésnek akadályozó tényezői vannak, a tanuló a vezetés megkezdése előtt köteles az oktatóját 
értesíteni. 

A szükség szerinti pótórákra a gyakorlati oktató tesz javaslatot. Ennek óradíja megegyezik az alapórákéval. 

Amennyiben a tanuló úgy érzi, hogy nem megfelelő a munkakapcsolata az oktatójával, akkor kérhet másik oktatót. 

OKTATÓ JÁRMŰVEK 

AM kategóriás oktatás járművei (oktató: Zöld Tamás): 

• Rieju Toreo 

• Kimco Agili 

A, A1, A2 kategóriás oktatás járművei (oktató: Zöld Tamás): 

• Skyteam St 125 SM 

• Suzuki GS 500 

• Suzuki GSF 650 

• Suzuki SV 650 

B kategóriás oktatás járművei: 

• Opel Astra K (Szabóné Molnár Dóra) 

• Ford Fiesta (Nagy Ákos) 

• Suzuki Splash (Pócsik Miklós) 

• Suzuki SX4 (Fekete Gábor) 

• Peugeot 206 (Kovács Gábor) 

• Toyota Yaris (Savanya Tibor) 

• Suzuki Vitara (Sári István) 

• Suzuki SX4 (Szívós László) 

• Opel Astra J (Dömösi Csaba) 

• Dacia Sandero (Jäger József) 

• Alfa Romeo (Patkóczi László) 
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• Suzuki SX4 (Simig László) 

• Suzuki SX4 S-Cross (Kelemen Zsolt) 

• Volkswagen Golf Plus (Havasi Zoltán) 

• Seat Ibiza (Németh Balázs) 

• Opel Astra G (Kurucsó Béla) 

• Renault Scenic (Türk Zsolt) 

TANFOLYAMDÍJAK, VIZSGADÍJAK 

 

A tandíjak megfizetésének módjai: készpénzben ügyfélfogadási időben, vagy banki átutalással a vállalkozás 
bankszámlaszámára. A vizsgadíjak a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont számlájára fizetendők. 

EGYÉB DÍJAK 

E-learning tananyag pótóra (+30 nap, +10 óra hozzáférés) 5.500 Ft 

Elsősegélynyújtás vizsgadíj (Magyar Vöröskereszt) 15.500 Ft 

Orvosi alkalmassági vizsgálat díja (háziorvosnál, üzemorvosnál stb.) 7.200 Ft 

MENTESSÉGEK 

Mentesítések elsősegély-nyújtó vizsga alól 

Az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzését a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással kell igazolni. 

Az elsősegély-nyújtó vizsga alól mentesül az a személy, aki a 24/2005. GKM rendelet 3. melléklet 4.1.4. pontja 
alá tartozó végzettséggel rendelkezik, és az erről szóló okiratot bemutatja. 

- az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, 
- az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi, 
- védőnői, 
- dietetikusi, 
- mentőtiszti, 
- gyógytornász, 
- egészségügyi szakoktatói, 
- diplomás ápolói 

oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők, valamint 
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- a közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, és 
- az egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek, 

továbbá minden olyan vizsgázó, aki 

• 1969. július 1-je és 1983. december 31-e között „D” kategóriára vezetői engedélyt, vagy „trolibusz” 
kategóriára járművezetői engedélyt szerzett; 

• 1984. január 1-je után: 
o bármely járműkategóriára vezetői engedélyt, 
o „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt, 
o „Mezőgazdasági vontató”, „Segédmotoros kerékpár”, „Lassú jármű” kategóriában közúti 

járművezetői jogosultságoz szerzett. 

VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI 

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki 

• az elméleti tanfolyamot igazoltan elvégezte, és a tanfolyam kezdő dátumától még nem telt el 9 hónap,  
• az előírt életkort betöltötte, 
• az egészségügyi alkalmasság igazolása megtörtént (kivéve AM kategória). 

Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdő dátumától 12 hónapon belül nem tesz sikeres elméleti vizsgát, akkor csak 
a teljes tanfolyam megismétlését követően vehet részt elméleti vizsgán. 

Járműkezelés. rutin, forgalmi, valamint biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsgára csak az bocsátható, aki: 

• az elméleti tárgyakból sikeres vizsgával rendelkezik, 
• a biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés foglalkozásokon igazoltan megjelent, 
• az előírt kötelező gyakorlati óraszámokat és menettávolságokat igazoltan teljesített. 

A vizsgázónak a vizsgán pontosan, az előírt okmányok birtokában, az erkölcsi normáknak, az évszaknak és a 
járművezetésnek megfelelő öltözetben kell megjelennie, ezen kívül a gyakorlati vizsgák valamennyi alkalmán az 
orvos által előírt szemüveg, kontaktlencse használata, pótszemüveg tartása kötelező (a kiállított orvosi 
alkalmassági dokumentumnak megfelelően). 

A vizsgázónak késés esetén a vizsgadíj megfizetésével új vizsgaidőpontot kell kérnie. 

Ötszöri sikertelen forgalmi vizsga után csak sikeres pályaalkalmassági vizsgálat után lehet újabb vizsgán részt 
venni. 

A VEZETŐI ENGEDÉLY ÁTVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK 

Magyar vezetői engedélyt csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek a szokásos tartózkodási helye 
Magyarország területén van, valamint nem magyar állampolgár esetében az engedély kiadását megelőző hat 
hónapban Magyarországon tartózkodott. 

Valamennyi sikeres vizsga elvégzését követően, három munkanap elteltével a KAV Közlekedési Alkalmassági és 
Vizsgaközpont Nonprofit Kft. elektronikusan megküldi a vizsgaigazolást az Okmányiroda részére. 

A vizsgázó ezt követően az Okmányirodában kérheti a vezetői engedély elkészítését, melyet személyesen vagy 
postai úton kézbesítenek a részére. Az Okmányirodában az alábbi dokumentumokat szükséges bemutatni: 

• érvényes személyazonosító okmányok 
• közúti elsősegélynyújtásból tett sikeres vizsga igazolása 
• eredeti orvosi alkalmassági 
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VEZETŐI ENGEDÉLYEK HIVATALBÓLI AUTOMATIKUS KIÁLLÍTÁSA 

2021. februárjától jelentősen egyszerűsödik, csaknem automatikussá válik a jogosítványszerzéssel 
kapcsolatos ügyintézés.  

Közúti járművezetők képzése esetén a járművezetői vizsgákra jelentkezőknek egyéb szükséges dokumentumaik 
mellett egy vezetői engedély kiállítással kapcsolatos nyilatkozatot is ki kell tölteniük és alá kell írniuk, mely 
nyilatkozat a képző szervek és a vizsgaközpont (KAV) közreműködésével jut majd el a közlekedési igazgatási 
hatósághoz. A nyilatkozat azt a célt szolgálja, hogy a vezetői engedély kiállításához szükséges adatok már a 
vizsgáztatás folyamatában eljussanak a kormányablakhoz, az okmányirodákhoz, ezzel is meggyorsítva a vezetői 
engedély kiállításának folyamatát. 

Tehát a gyakorlati vizsga megszerzése után sem kell majd személyesen igényelni az új vezetői engedélyt, mert azt 
automatikusan kiállítják és kipostázzák, amennyiben a jelentkező igényelte azt. 

2021 februártól az ügyfelek széles köre jogosulttá válik arra, hogy jogosítványát hivatalból, automatikus 
eljárásban, ingyenesen kapja meg az illetékes hatóságtól, amennyiben: 

• első vezetői engedélyét szerzi meg, vagy 
• meglévő vezetői engedélyét meghosszabbítja, vagy 
• új kategóriára szerez engedélyt, valamint az előbbiek tekintetében 
• az automatikus okmánykiállítás érdekében írásbeli nyilatkozatot tesz. 

Az írásbeli nyilatkozat megtételére az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre: 

• a www.magyarorszag.hu weboldal, 
• az illetékes kormányablak/okmányiroda, illetve 
• a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont. 

JOGI RENDELKEZÉSEK 

Tanuló jogai 

Az elméleti tanfolyam és a vezetési órák megfelelő szintű megtartásának megkövetelése. Nem megfelelő szintű 
oktatás és/vagy valamely egyéb okok miatt más képzőszervhez való átigazolás. A tanulóáthelyező igazolás 
határidőn belüli kiadása a képzőszerv felelőssége. Ezért a képzőszerv külön eljárási díjat nem számol fel. 

Tanuló kötelességei 

Az elméleti tanfolyam elvégzése, valamint az óradíjak megfelelő időben történő fizetése. 

Képző szerv jogai 

A tanuló órákon való részvételének és a tandíj befizetésének megkövetelése. 

Képző szerv kötelességei 

Tanórák megfelelő szintű megtartása. Tanuló áthelyezése esetén a tanuló áthelyező 3 munkanapon belüli kiadása. 
Ha a tanuló által befizetett tandíjból vagy vezetési óradíjból visszafizetés jár, a képzőszerv köteles a tanulónak 
visszafizetni. A tanulói áthelyezési eljárás során a képzőszerv külön eljárási díjat nem számol fel. 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

A Képző szerv mindenkor érvényes Adatkezelése és adatvédelmi tájékoztatója innen érhető el: 

https://mgautosiskola.hu/doc/GDPR.pdf   

http://www.magyarorszag.hu/
https://mgautosiskola.hu/doc/GDPR.pdf
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FELÜGYELETI SZERVEK 

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. 

Cím:   2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 1/d. 

Postacím:  2801 Tatabánya, Pf.: 165. 

Telefon:  06-34/513-112 | Fax: 06-34/330-045 

Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 

Cím:   2500 Esztergom Széchenyi tér 1. 

Telefon:  06-33/542-000 | Fax: 06-33/413-808 

EGYÉB SZABÁLYOZÁSOK 

E dokumentumban nem ismertetett kérdésekben a PTK., ill. a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti 
járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 
rendelet irányelvei a mérvadók. 
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SZERZŐDÉSÜNK FONTOSABB PONTJAI 

1. A képzés általános adatai  
1.1. A képzés célja: a Tanuló közúti járművezetői tanfolyamon történő oktatása.  
1.2. Az elsajátítható ismeretek köre: elméleti és gyakorlati közlekedési ismeretek és alapvető műszaki ismeretek.  
1.3. Az elméleti képzés helyszíne és ideje: az elméleti képzést a Képző szerv az E-Educatio Információtechnológia Zrt. által 
üzemeltetett eduKRESZ e-learning tananyagok igénybevételével végzi az e-Titán képzési rendszerben (tov.: e-Titán rendszer). 
Az elméleti képzés időtartama a tanuló kompetenciáinak függvénye. Az e-Titán rendszerbe történő belépést követően a 
Tanulónak 180 nap és 75 óra áll rendelkezésére a tananyag elsajátítására, ill. igazolt elvégzésére, amely hozzáférés a 4.2. 
pontban ismertetett póthozzáférés aktiválásával hosszabbítható. A közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának 
részletes szabályairól szóló 24/2005. GKM. rend. (IV.21.) (továbbiakban: GKM. rendelet) által előírt vizsgakötelezettségek 
határideje semmilyen esetben sem hosszabbítható.  
1.4. A gyakorlati képzés helyszíne és ideje: a gyakorlati képzésre a Képző szervvel szerződéses jogviszonyban álló, a Tanuló 
által megválasztott gyakorlati szakoktatóval (tov.: Szakoktató) egyeztetett helyszínen, a Szakoktató tulajdonát képző gyakorlati 
szakoktatásra minősített, a kategóriának megfelelő gépjárművel kerül sor. A kötelező gyakorlati órák típusát és óraszámát a 
4.3., ill. 4.4 pontok ismertetik.  
1.5. Elsajátítható ismeretek, kompetenciák: A Képző szerv a Tanuló számára biztosítja mindazon ismeretek, jártasságok és 
készségek elsajátítását, viselkedésformák kialakítását, amelyek a járművezetés során lehetővé teszik a közlekedés 
zavartalanságának elősegítése érdekében a jogszabályok megtartásának elsajátítását, a közúti közlekedésben rejlő veszélyek 
felismerését és helyes megítélését, illetve a jármű feletti uralom birtokában a folyamatos és biztonságos közúti közlekedést, és 
az esetlegesen kialakuló veszélyhelyzetre a megfelelő módon való reagálást.  
 
2. A Felek általános jogai és kötelezettségei  
2.1. Mint Képző szerv nyilatkozom, hogy a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és 
vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. Korm.rend. (IX.2.) és a GKM. rendelet által meghatározott teljes 
képzési szolgáltatás feltételeit folyamatosan biztosítom, a megjelölt kategóriára képzési engedéllyel rendelkezem.  
2.2. Mint Tanuló nyilatkozom, hogy a teljes képzési szolgáltatásra vonatkozó tájékoztatást megkaptam, megismertem és 
elfogadtam. A tájékoztatóban a Képző szerv rögzítette a megjelölt kategóriára vonatkozóan a tanfolyamra meghatározott 
kötelező minimum óraszámokat, a tanórák időtartamát, a hiányzás következményeit, illetőleg pótlását, a képzés során 
mentesítés feltételeit a tantárgyak hallgatása alól, a járműhasználatot, a gyakorlati képzés váltóhelyére vonatkozó előírásokat, 
az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésének lehetőségét, a szerződésmódosítás vagy a szerződésbontás feltételeit, 
valamint a Tanuló és a Képző szerv jogait és kötelezettségeit.  
2.3. A Tanuló elfogadja a képzés oktatás rendjét, és vállalja, hogy teljesíti az oktatás rendjébe illesztett vizsgákat. A Tanuló 
köteles betartani a biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi előírásokat, nem tanúsít olyan magatartást, amely a Szakoktató, 
ill. a Képző szerv sértené vagy károsítaná.  
 
3. Elméleti és gyakorlati vizsga, vizsgára bocsátás feltételei  
3.1. A vizsgázás, vizsgára bocsátás feltételeit a GKM. rendelet tartalmazza  
3.2. Elméleti vizsgára jelentkezés az elméleti képzés Képzési igazolással igazolt elvégzése után lehetséges.  
3.3. A gyakorlati képzés az elméleti vizsgatárgy(ak)ból tett sikeres vizsga után kezdhető el - amennyiben a GKM. rendelet 
annak meglétét előírja, - ütemezése a Tanuló igényeinek figyelembevételével történik.  
3.4. A Tanuló vizsgára bocsátásának feltételeit a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (továbbiakban: KAV) ellenőrzi. 
 
4. Képzés és vizsgáztatás díjai és azok megfizetése, gyakorlati órák  
4.1. A gyakorló pálya helye: 2509 Esztergom-Kertváros, Zalka Máté Laktanya 
4.5. A díjak fizetésének módjai: az elméleti tandíj, ill. pótóradíj készpénzben vagy banki átutalással fizetendő a Képző szerv 
részére. A gyakorlati óradíjak készpénzben, 10 órás részletekben fizetendők a Képző szerv részére. A gyakorlati óradíjak 
részletfizetésének egyéb felosztása (pl.: egy részletben, vagy adott részletekben) a Tanuló, a Képző szerv és a Szakoktató 
szóbéli megállapodása alapján lehetséges. A képzéshez tartozó díjak változtatásának jogát a Képző szerv fenntartja, melyről a 
Felek szóbéli vagy írásbéli szerződésmódosítása rendelkezik.  
4.6. A képzéshez tartozó vizsgadíjak: a mindenkori érvényes vizsgadíjakat a közúti járművezetők és a közúti közlekedési 
szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló 84/2009. (XII.20.) 
KHEM rendelet határozza meg. A képzéshez tartozó vizsgadíjak a KAV számlájára fizetendők. 
 
5. A gyakorlati képzésre vonatkozó jogok és kötelezettségek  
5.1. A Képző szerv biztosítja a Tanulót arról, hogy a Tanuló a gyakorlati képzésre Szakoktatóját maga választhatja ki, mely 
döntését írásban vagy szóban (pl. telefonos vagy egyéb kommunikációs csatornán) a Képző szerv, ill. a Szakoktató felé 
egyértelműen jelzi. A Képző szerv a Tanuló, illetve a Szakoktató adataival ellátott vezetési kartont állít ki, melyet a KAV 
hitelesít. A gyakorlati képzésre bocsátás feltétele a hitelesített vezetési karton megléte.  
5.2. A Képző szerv nyilatkozza, hogy egyes Szakoktatói a képzéshez szükséges tárgyi feltételekkel (felszerelt és szakoktatásra 
minősített járművel) rendelkeznek. 
5.3. A Tanuló tudomásul veszi, hogy a kötelező gyakorlati órákról a hiányzás, jelentős késés vagy előzetesen be nem jelentett 
távolmaradás nem megengedett, az így elmaradt órák pótlása a Szakoktatóval egyeztetettek alapján kötelező.  
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5.4. A Tanuló vállalja, hogy a Szakoktatóval előre egyeztetett gyakorlati órákon vezetésre alkalmas állapotban, az orvosi 
alkalmassági igazolásán esetlegesen előírtak szerint (pl.: szemüveg, kontaktlencse viselése stb.) időben megjelenik.  
5.5. A Tanuló tudomásul veszi, hogy tudását, ill. a gyakorlati vizsgára való felkészültségét a Szakoktató értékeli, megítéli, és 
ennek milyenségét figyelembe véve a Tanuló számára „gyakorlati pótórák” keretében történő további gyakorlati órákon való 
részvételt javasolhat. A Szakoktató a Tanuló teljesítményét („gyakorlati órajelentő”) havonta a Képző szerv, illetve a KAV felé 
a Képzési Rendeletek előírásai szerint dokumentálja.  
5.6. A Tanuló tudomásul veszi, hogy gyakorlati órák keretében történő szándékos vagy gondatlanságból elkövetett károkozás 
esetén a Szakoktató fenntartja jogát az esetleges kártérítés megkövetelésére.  
5.7. A Tanuló fenntartja a jogot magának arra, hogy különösebb indoklás nélkül másik Szakoktatót válasszon. Erről előzetesen 
értesíti mindkét érintett Szakoktatót, illetve a Képző szervet szóban vagy írásban. A Képző szerv ekkor kötelességet vállal egy 
új vezetési karton kiállítására és annak hitelesíttetésére a KAV által. A gyakorlati képzés folytatható az új Szakoktatónál, 
amennyiben rendelkezésre áll az újonnan kiállított és már hitelesített vezetési karton. A Szakoktató-váltásért a Képző szerv 
külön díjat nem számol fel.  
5.8. A Képző szerv az egyes Szakoktatóiért, elvégzett gyakorlati oktatási tevékenységükért felelősséget vállal. A Tanuló 
kötelességet vállal arra, hogy az őt ért bármilyen a szerződésben szabályozott jogsértés, jogi sérülés vagy mulasztás esetén a 
Képző szervet szóban vagy írásban az őt ért sérelemről tájékoztatja, amely alapján a Képző szerv az esetet kivizsgálja.  
 
6. Személyes adatok kezelése, személyes adatok hozzájáruláson alapuló kezelése  
6.1. A Képző szerv biztosítja a Tanuló hozzájárulásával a jelentkezési lap és annak mellékletein szereplő személyes és 
különleges adatainak bizalmas, diszkrét kezelését, melynek részleteit a Képző szerv címén (ügyfélfogadási helyiségében), ill. 
weboldalán (www.mgautosiskola.hu) elérhető Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató (tov.: AAT) tartalmazza. Az 
adatkezelés a személyes és különleges adatok kezelése mellett a tanulmányi adatokra is kiterjed, a jogszabályokban előírt 5 
éves időtartamig.  
6.2. Mint Tanuló nyilatkozom, hogy az AAT-ban rögzítetteket megismertem, erről tájékoztatásban részesültem és ezeket 
tudomásul vettem. A személyesen, vagy elektronikusan kitöltött jelentkezési lapon, tanulói szerződésen megadott személyes 
adataim, továbbá a fénymásolás céljára átnyújtott személyes dokumentumaim másolatának, illetve az esetlegesen elektronikus 
úton a Képző szerv, mint adatkezelő részére megküldött dokumentumaim, elektronikus leveleim az AAT-ban megjelölt célú 
kezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül beleegyezésemet adom.  
 
7. Szerződés felbontása, a Felek szerződésszegésének következményei  
7.1. A Felek közötti vita esetén a Képző szerv törekszik vitás kérdés mindkét felet kielégítő gyors, és a képzés rendjét, menetét 
nem zavaró megoldására. Mindez nem korlátozhatja azon lehetőségeket, hogy a Képző szerv rendjének fenntartása, ideértve 
az egyes Szakoktatókat és más tanulókat ért sérelmeket is, illetve jogainak érvényesítése érdekében a rendelkezésre álló 
valamennyi törvényes eszközt igénybe vegye.  
7.2. Ezen szerződést a Felek csak közös megegyezéssel, írásban és/vagy szóban módosíthatják, ill. mondhatják fel.  
7.3. A szerződés megszűnik, ha a Tanuló bejelenti, hogy a képzést másik képző szervnél kívánja folytatni.  
7.4. A Tanuló tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, úgy a Képző szerv 
jogosult a szerződést egyoldalú nyilatkozattal felmondani.  
7.5. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a GKM. rendelet, ill. a Ptk. szabályait kell alkalmazni! 
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