
18 MK Kft. 

8. 

18 MK Kft. 

1. 

 

E-learning                                                                 ……………………………Ft  

Elméleti tanf. díj (28 óra) :   …………………………… Ft 

Gyakorlati vezetés díj (30 óra):   …………………………… Ft 

Összesen fizetendő tandíj:   …………………………… Ft 

Elméleti tanf. díj kedvezménye:    …………………………… Ft 

Fizetendő díj (elmélet + 30 gyakorlati óráig): …………………………… Ft 

Név:  .........................................................................................................................  

Igénybe vett kedvezmény: ……………………………………………………… Ft 

A kedvezményeket a tanfolyam kezdetétől azok a tanulók vehetik igénybe, akik a 

sikeres forgalmi vizsgáig a képzést a 18MK Kft. autósiskolánál fejezik be.  

A kedvezmény kizárólag utólag érvényesíthető a 18MK-nál, a sikeres forgalmi 

vizsga után, kivéve azoknak,akik az akciós elméleti kedvezményt igénybe veszik! 

Akik a teljeskörű szolgáltatásunkat veszik igénybe (elmélet, gyakorlat), (orvosi, 

Eü. tanfolyam). Részképzés esetén (elméleti és gyakorlati) kedvezményre nem jo-

gosult. 

A „TANULMANYI SZERZŐDÉS" egy példányát is átvettem. 

A „VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK" egy példányát átvettem, elolvastam és a 

benne foglaltakat és a kedvezmények igénybevételének és visszafizetésének fel-

tételeit is tudomásul vettem. 

A szerződés érvényes a beiskolázás napjától a kedvezményes időszak végéig ma-

ximum………. hónapig. 

Vizsgára bocsájtás feltétele: A 2013/08/16.-ai hatállyal 45/2013.(VIII.7.) NFM 

rendelet előírja, csak az a tanuló bocsájtható forgalmi vizsgára, aki a kötelező 

óraszám (30óra) levezetése mellett, a kötelező menet távolságot (580 Km) is tel-

jesítette. 

B kategóriánál: 29 óra és min. 580 km. 

 

A feltételeket tudomásul veszem 

Tanuló aláírása: …………………………………… 

(Törvényes képviselő): ……………........................ 

Budapest, 20…/…./…. 

…………………….. 

18MK autósiskola 

…………………………. ………………………….  ……………………. 

…………………………. ………………………….  ……………………. 

…………………………. …………………………. 

…………………………. …………………………. 

…………………………. …………………………. 

…………………………. …………………………. Nyomtatvány készült 

…………………………. ………………………….        2019.10.21. 

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK  

 
www.18mk.hu 

 

18.MK KFT 

BP. 1156 Páskomliget u. 71. Telefon: 410-1995 

18msms@gmail.com 
Alapítva: 1972 

 

3. Képzési eng. sz.:FVKV /28/A/9/2/2019  Cégbírósági bej. sz.: 01-09877437 

OKÉV. Sz 01-0282-04    Akkreditáció: 0933 

 

4. Iskolavezető: Mészáros Sándor    Isk.ig.szám: 01-035/93 

Iskolavezető tevékenységének jogcíme: KFT tag 

Telefon: 06-30-9-447-969 

18msms@gmail.com 
 

5. Ügyfélfogadó: 

 

Bp. 1156 Páskomliget u.71. Telefon: 4101995 

Nyitva: H. SZ. CS.: 11.00-18.00  K. P.: 09.00-15.00 

 

T á j é k o z t a t ó  a  b e i s k o l á z á s  f e l t é t e l e i r ő l  

 

6. Telephely, oktató kabinet: 

Bp. 1156 Páskomliget u.71.  Telefon: 410 1995 

Mobil: 06-30-9-447-969 

Gyakorló tanpálya: 

Bp. XIV. Írottkő park 1. 

 

7. A tanfolyamra a feltüntetett irodánkban lehet jelentkezni személyesen a nyit-

vatartási időben. 

8. A tanfolyamon való részvétel feltételei „B" járművezetői kategóriában:  

 

 Betöltött 16.5 életév (elméleti tanfolyamhoz min. 16 és fél éves, elméleti vizs-

gára 17. életév betöltése előtt 3 hónappal bocsátható, az első gyakorlati vizs-

gáját 17. éves korában kezdheti el)

http://www.18mk.hu/
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 8. általános iskola elvégzése. 

 1. csoportú orvosi alkalmasság (az autósiskolánál is elvégezhető az orvosi vizs-

gálat) 

 18. életévét be nem töltött személy esetén szerződését szülőnek, illetve törvényes 

képviselőnek alá kell írnia. 

 A jogosítvány átvételekor az illetéket az okmányirodában kell leróni.(Kivéve 

első jogosítvány) 

9. Ahhoz, hogy vezetői engedélyt szerezhessen, tanfolyamot kell végeznie. 

Az elméleti tanfolyam látogatása kötelező. 

„B" kategória esetén az elméleti tanfolyam anyaga: KRESZ, Vezetés elmélet, Szer-

kezeti és Üzemeltetési Ismeretek. Az elméleti tanfolyam minimum 28 óra száma.  

Az egyes tantárgyakra fordított óraszámokat az Iskolavezető saját belátása szerint határozhatja meg, 

a minimális óraszámokon belül. 

Az elméleti vizsgára való jelentés feltétele, hogy a kötelezően előírt minimális óraszám (28) meghall-

gatása szükséges. 

A vizsgát megkezdeni csak érvényes személyi okmányokkal, külföldi állampolgár esetén csak érvényes 

tartózkodási engedéllyel lehetséges.Az első kresz vizsgára Bizonyítvány eredeti példány,8.ált vagy ma-

gasabb végzettségű.. 

1/1975 (II.5) KPM.BM. 4§ (1) „b” „c” 

Elsősegély nyújtási ismeretek elsajátítása tanfolyamon, vagy egyéni úton megszerezhető. Az EÜ tanfo-

lyam díj: ………………. EÜ vizsgadíj:………….….. befizetése után telefonon jelentkezhet 

a Magyar Vöröskeresztnél és vizsgát tehet. 
EÜ vizsgára jelentkezés Tel.: 374 04 44; 373 07 30  

EÜ tanfolyamok felöl a Vöröskeresztnél, vagy irodáinkban érdeklődhet. 

Elsősegélynyújtó tanfolyam és vizsga alól felmentéssel élhet, akinek szakirányú végzettsége van, vagy 

már korábban 1984 év óta valamilyen kategóriából jogosítványt, járművezetői igazolványt szerzett.  

10/a. Elméleti tanfolyam óraszám felosztása a következő tárgyak között: 

KRESZ    ..……………… óra 

Vezetés elmélet:  ..……………… óra 

Szerkezet és üzemeltetés:  ..……………… óra 

ELMÉLETI tanfolyam díja: …..……….…..…… Ft. Elméleti órák ideje: 45 perc.  

 

10/b. E-learning tanf. esetén díja:   …………………………………………………. 

A e-learning tanfolyam elvégzése után az elméleti vizsgát a 18MK Kft. kezdemé-

nyezheti. 

A beiskolázási feltételek ismertetésekor tájékoztatjuk Önt az elméleti tanfolyam ter-

vezett indulási és befejezési időpontjáról és a tervezett vizsga időpontjáról is.  

CSAK SIKERES KRESZ VIZSGA UTÁN KEZDHETI MEG A GYAKORLATI VE-

ZETÉST. Az általunk beiskolázott és hozzánk átigazolt tanulók írásban veszik tu-

domásul, hogy a vállalási feltételeknek eleget tesznek 

Megkezdett vizsgának az számít, ha a jelölt a vizsgán megjelent, a vizsga eredményétől függetlenül. 

A képzése alatt felmerült esetleges panaszokat először az iskolavezető felé jelezheti, az iskolave-

zető minden bejelentést kivizsgál, orvosolja. 

A tanuló áthelyezése 3 példányos tanulóáthelyező szükséges, melyet 3 munkanapon belül kiállí-

tunk. 

 

A beiskolázott jelölt tudomásul veszi és hozzájárul a jelentkezési lapon, illetve a Szerződésben lévő 

adatainak kezeléséhez és továbbításához. A 18 MK kft. garantálja, hogy az adatok kizárólag az ügy-

menethez, illetve a nyilvántartáshoz kerülnek felhasználásra. 

20. A vizsgadíjakat és a pótvizsgadíjakat 18 MK Kft –Autósiskola pénztárába fi-

zetendők. 

 

Elméleti vizsgadíj:  .................................  

Gyakorlati vizsgadíj:  .................................  

Ügyviteli díj (minden vizsgaalkalomra vonatkozik):  .................................  

Eltávozáskor (Ha elmegy az iskolától) köteles megfizetni 

az eltávozási díjat,vagy levonjuk a túlfizetésböl.  .................................  

Tandíj visszafizetése esetén mindenkori kezelési költség:  .................................  

 

Sikertelen gyakorlati vizsga után 5 pótóra befizetése kötelező. ISMÉTELT VIZS-

GÁT CSAK ÍGY TEHET. Ebből 1 óra vizsgavezetési idő. 

5 pótóra ára    Ft. A szerződés ezen pontját tudomásul veszem, 

elfogadom. 

A fel nem használt vizsgadíjat a tanulók kérésére visszatérítjük. 

Felhasználtnak tekintendő a vizsgadíj abban az esetben, ha a jelölt vizsgája sikeres, 

illetve sikertelen, vagy a vizsgán nem vett részt (távolmaradását nem tudja igazolni 

orvosi igazolással). 

21. A jogosítvány kiállításához szükséges vizsgaigazolást a tanfolyamok elvégzése 

után a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont(1119 Bp, Petzvál József u. 39.) 

az közúti EÜ igazolvány és az orvosi másolat, valamint a 8.ált. isk. eredeti bizo-

nyítvány bemutatásával vehetik át. 

A vezetői engedély, a fenti igazolás és a szükséges illeték lerovása után az okmány-

irodában szerezhető be. 

A nem magyar állampolgárok esetén a jogosítvány megszerzésének idejéig tartóz-

kodási engedély szükséges (minimum 6 hónapos tartózkodási engedély) 

 

A szerződésben feltüntetett árak a teljes bekerülési költséget (az 580 km levezeté-

séig és a sikeres forgalmi vizsgáig) NEM TARTALMAZZÁK, ez mindenkinél el-

térő lehet a képességeinek megfelelően. Az 580 km futásteljesítmény nem teljesít-

hető 30 alap  órával. Teljesíthető plusz 20 óra levezetésével. Ez összesen körülbe-

lül 50 órát vesz igénybe képességtől függően. 
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19. Jelölt jogai és kötelezettségei 

Elméleti és gyakorlati minimum óraszámok meghallgatása, levezetése. 

Gyakorlati oktatásokon és a vizsgákon gépjárművezetésre alkalmas állapotban je-

lenjen meg. 

A vezetési kartonon kizárólag csak a levezetett órákat igazolhatja le aláírásával 

(minden órát külön-külön aláírva). Olyan órát is aláír, amit nem teljesített az oktató, 

panasz érvényesítésére módja nincs. 

Csak az az óra kerüljön aláírásra, amit az oktató már teljesített.  

Ha aláírás nélkül jelzi reklamációját az iskola vezetője az ügyet kivizsgálja.  

A megbeszélt gyakorlati oktatás időpontja, változás esetén 48 órával előbb 

módosítható. Ellenkező esetben l gyakorlati órával a tanulót megterheljük.  
Mindenkori szóban, vagy írásban tett panasz bejelentést a 18MK Kft. vezetője ki-

vizsgálja. 

Gyakorlati forgalmi vizsga megkezdése előtt a 18MK Kft. felé való tartozást egy 

összegben autósiskola pénztárába be kell fizetni. 

Ennek hiányában a vizsgát nem teljesítjük. 

A 18 MK kft. felé fennálló tartozást az iskola pénztárában fizeti be.  

Nem fizetés esetén polgári peres úton érvényesítjük követeléseinket. 

 

24/2005/IV.21./GKMr. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek 

képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól. 
Az alapfokú iskolai végzettség meglétének igazolása a képzésre történő felvé telkor, tehát a korábbiak-

tól eltérően ezen okmányok hiányában is megkezdhető, illetőleg befejezhető az elméleti képzés.  
A teljes képzés alatt Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont felé köteles ezen iratokat bemutatni. 

A bizonyítvány be nem mutatásának következménye a vizsgaigazolást nem kapja kézhez a tanuló, így a 

jogosítványát sem veheti át. Külföldi bizonyítvány esetén, a hatóság, csak a hiteles fordítást fogadja el.  
 

A sikeres alapismeretek vizsga – a 11.§ /1/ bekezdésének c/ pontja tekintetében/: 

 

Az összes elméleti vizsgatárgyból sikeres vizsga egy évig érvényes.  

Ha a vizsgázó az (1) bekezdésben meghatározott időtartam alatt az adott kategóriához, alkategóri-

ához, kombinált kategóriához tartozó vizsgákat sikeresen nem fejezi be, minden sikeres vizsgája érvé-

nyét veszti. Újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet.  
(1) A rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálathoz a külön jogszabályban előírt gépjármű vezetési gya-

korlatból tett öt sikertelen vizsga számításánál a megelőző két éven belül, azonos kategóriában 

tett forgalmi vizsgákat kell figyelembe venni. Amennyiben a vizsgázó valamely kategóriában, alka-

tegóriában, kombinált kategóriában tett Öt sikertelen forgalmi vizsgát követően a rendkívüli pá-

lyaalkalmassági vizsgálaton járművezetésre pszichológiailag alkalmas" minősítést szerzett, a to-

vábbiakban közúti járművezetői vizsgához kapcsolódóan rendkívüli pályaalkalmassági vizsgá-

latra nem kötelezhető. 
(2) A vezetői engedély kiadásának feltételéül a külön jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírások-

nak az a vizsgázó tett eleget, aki az egyes kategóriákhoz, alkategóriákhoz, kombinált kategóriákhoz a 8, 
(3) mellékletben előirt vizsgatárgyakból megfelelt, vagy azok teljesítése alól jogszabály alapján felmen-

tést kapott. A vizsgáztatási előírások teljesítését a vizsgaközpont  a 9. mellékletben meghatározott tartalmú 

vizsgaigazolás illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére küldi meg. 

Oktatók és Gépjárművek típusa     

 
Oktatók Gépjármű     

Puruczki András Kia Venga Dizel 

…

…

…

. 

 

Kassa József Elmélet,Fiat Bravo Benzines 

…

…

…

. 

 

Lukács Ferenc Toyota Yaris Benzines 

…

…

…

. 

 

Zelei László Fiat Panda Benzines 

…

…

.

.

.

.

. 

 

Rujp István Elmélet,KIA Benzines 
 

Mozgáskorlátozott személy saját gépkocsin történő oktatása a 10/1999.(Hl.8.) 

KHVM rendelet szerint. 

12. Azok a jelöltek, akik hiányzás miatt a tematika által előírt kötelező óraszámot 

nem tudták meghallgatni, a 18MK által biztosított (tanulmányi naplóban nyilván-

tartott) plusz foglalkozásokon saját igényeik, és az adott lehetőségek szerint vehet-

nek részt. 

Az autósiskola vezetője által megjelölt pót foglakozási időpontokból választhatnak. 

Az a jelölt, aki a pótfoglalkozásra kötelezett, témakörönként, és foglalkozásonként 

plusz költséget vállal magára. 

Egy pótfoglalkozás ára: .......................... Ft, amelyet a pótfoglalkozás előtt a 

18MK irodában befizetni köteles. Az elméleti oktatás megkezdése után az elméleti 

tandíjat nem követelheti vissza és kedvezmény sem jár! 
Aki a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, annak a képzése meghatározatlan 

időre félbe marad, illetve jogi úton érvényesítjük követelésünket. 

Az iskolavezető által előírt órarendtől eltérni tilos! 

 

12./a Áraink 

Elmélet kedvezmény:     …………………………… Ft 

Kedvezményes tandíj:    …………………………… Ft 

Egyedi tandíj:      …………………………… Ft 
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[A jogszabály teljesen új rendelkezése, hogy a tanfolyamnak is lesz érvényességi ideje. Ezen előírások 

értelmében a tanuló a tanfolyam kezdetétől (az első előadás dátumától) számított 9 hónapon belül je-

lenthető le elméleti vizsgára, illetőleg (az első előadás dátumától)12 hónapon belül sikeres elméleti 

vizsgát is kell tennie. Ezen határidőn túl a tanuló elméleti vizsgára kizárólag az elméleti tanfolyam meg-

ismétlését követően  jelenthető le, melynek díja a mindenkori elméleti tandíj.]
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13. Tandíj fizetés módja 

 

Tandíj egy összegben és részletben is fizethető……………………………………. 

 

A legkisebb részlet fizetésénél a gyakorlati képzés nem kezdődhet el. Gyakorlati 

képzés csak akkor kezdődik el, ha a második részletet is befizette a jelölt és ez 

elegendő a gyakorlati óra megkezdéséhez.) Lásd: gyakorlati oktatás felosztása 

2.oldal. 

Részletfizetés Autósiskola Vezetővel egyedi megbeszélés szerint is igénybe vehető.  

A beiskolázott jelölt az alapóraszámon kívül pótórákkal egészíti ki a sikeres vizs-

gához szükséges felkészítését, melyet az oktatóval egyeztetve az autósiskola irodá-

jában kell befizetni. 

Gyakorlati felkészítés pótóra díja: 

I. kategória       normál   ….…………….. Ft/óra. 

II.kategória      gyorsított  ,hétvégi            …………………                       Ft/óra  

III.kategória átvett       ………………….    Ft/óra  

 

  

Mind az elméleti tanfolyam díja, az alapóra, mind a pótóra díjnál az árváltoztatás 

jogát fenntartjuk, a szerződés határidejének lejáratától függetlenül. 

 

A beiskolázott jelöltre a beiskolázáskor (vagy szerződéskötéskor) érvényes tandíjak  

vonatkoznak, kedvezményt csak az Iskola Vezetője engedélyezhet. 

 

Az elméleti kedvezményt ......... nap a gyakorlati kedvezményt,a képzést külön meg-

állapodás nélkül …….. hónapig veheti igénybe. A kedvezmény annak jár aki a be-

iskolázástól a sikeres forgalmi vizsgát…....hónapig a 18mk-nál fejezi be. Ettől el-

térni kizárólag az autósiskola Vezető engedélyével lehet. 

Kedvezmény lejárta után a mindenkor érvényes kedvezmény nélküli óradíjakat szá-

mítunk fel. A kedvezmény és a kedvezmény nélküli tandíj különbözetet befizetni az 

autósiskola számlájára kell. 

Kedvezmény kizárólag a meghirdetett tanfolyami díjakra vonatkoznak.  

Nem vonatkoznak a pótórákra, vizsgadíjakra, EÜ. tanfolyami díjra, 

A szerződési feltételek szerinti vissza igényelhető kedvezményt a sikeres forgalmi 

vizsga napjától 5 naptári napon belül érvényesítheti a 18Mk irodájában, később 

már nem. 

Minden árkategória szerinti besorolás alapján az elméleti tanfolyam 

díja: ……………………………Ft, amit a tandíj magában foglal akkor, ha a képzést a 

18.MK Kft-nél fejezik be. Egyéb esetben (tanuló áthelyező, tanulói jogviszony meg-

szűntetése, stb) az elméleti tandíj összegét igénybe vett kedvezményként tartjuk nyil-

ván. Amit a tanulói személyre szabott szerződés szerint bírálunk el. Alap esetben ezt 

vissza kell fizetni az autós iskolának igénybevett kedvezmény címén. 

A fel nem használt befizetett tandíj esetén a túlfizetett tandíj visszaigényelhető, 

azonban …….. nap eltelte után a díj a 18 MK kft.-t illeti meg. 

Tandíj be nem fizetés esetén a képzést szüneteltetjük, az előre teljesített munkát 

utólag befizettetjük. 

14. Tantárgyak alól felmentéseket a 24/2005. (IV. 21) GKM rendelete szerint és a 

szükséges dokumentumok bemutatása, (fénymásolat) leadása után lehet igénybe 

venni. 

4§ (6) A mozgáskorlátozott, a siket és a magyar nyelvet nem beszélő tanulót a kép-

zés elméleti tantárgyainak foglalkozásain való részvétel alól – kérésére - az isko-

lavezető mentesítheti. 

A mentesített tanulók felkészítésében a képzőszerv a tanulóval külön megállapodást 

szerint működik közre. 

15. Áthelyezési igénnyel kizárólag a 18MK Kft. vezetőjéhez kell fordulni, és vele 

kell egyeztetni. A szükséges nyomtatványt 3 munkanapon belül kiállítjuk. Ennél 

hamarabb (azonnal) az adat egyeztetések végett nem áll módunkban elkészíteni! 
Azok a jelöltek, akik egyéb okból más képzőszervnél kívánják folytatni a tanfolya-

mot, tudomásul kell venniük. hogy azokat a kedvezmény különbözeteket, amit 

igénybe vett az elmélet- vagy gyakorlati tandíjból, vissza kell fizetni. 

 

Visszafizetendő összeg (elméleti tandíj összege, valamint az igénybevett kedvezmé-

nyek összege): …………………………………………………………… Ft 

Áthelyezéskor fizetendő összeg (elm.+kedvezmény):…….…………………. Ft  

 

Ezt a költséget az autósiskola irodájában kell fizetni, vagy a korábban befizetett 

tandíjból levonjuk. Amennyiben a jelölt nem tesz eleget fizetési kötelezettségének 

Bírósági úton érvényesítjük követelésünket. 

Eng.hat.Innovációs és Technikai Minisztérium.1082.Budapest.Vajdahunyad 

utca 45.Tel:814-1819 

 

16. Tanterem, iroda: 1156. Bp. Páskomliget u. 71. 

Nyitva tartás: H-SZ-CS: 11-18 / K-P: 09-15 

Telefon: 410-1995 Mobil: 06-30 / 9447 -969 

Tanpálya: Bp. XIV. Írottkő park 1. 

 

17. Autósiskolánkban szakoktató képzés nem folyik. 

18. A képzés feletti szakfelügyeletet a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont 

Cím: 1119 Budapest, Petzvál József u. 39. II. em. 21., Telefon: 371-3030 


