
Tanuló tájékoztató és vállalási feltételek 

„A1” kategóriás (motorkerékpár) gépjárműképzés 

 

1. A képzőszerv megnevezése, címe: SA-GO Autósiskola, 9021 Győr, Árpád út 23/B   

Tel.: 06 70/771 66 88,  honlap: www.sagoautosiskola.hu , e-mail cím: info@sagoautosiskola.hu 

2. Cégforma: egyéni vállalkozó  

3. Vállalkozói nyilvántartási száma: 38385959 

4. Iskolavezető neve: Göndör Sándor (iskolavezetői azonosító: 11667) 

5. Ügyfélfogadó címe: 9022 Győr, Árpád út 23/B 

Ügyfélfogadás időpontja: hétfő: 13:00 - 16:00, kedd: 13:00 - 16:00, szerda: 13:00 - 16:00, csütörtök: 13:00-16:00 

péntek: 13:00-16:00 óráig. 

6. Telephely címe: 9021 Győr, Árpád út 23/B 

7. Tanfolyamra jelentkezni lehet az ügyfélfogadás időpontjában Győr, Árpád út 23/B. szám alatt  

vagy a 06 70/771 66 88 telefonszámon bármikor, illetve e-mail-en is. 

8. Tanfolyamra való felvétel feltételei: 

▪ 15 és fél életév betöltése 

▪ Orvosi alkalmassági igazolás eredeti példánya (EÜ 1. csop.) 

▪ Jelentkezési lap pontos kitöltése 

▪ Tandíj első részletének befizetése 

▪ Vezetői engedéllyel rendelkező jelentkezőknek a vezetői engedélyük fénymásolata. 

▪ 8 általános, vagy annál magasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány. 

▪ Megfelel a közlekedésbiztonsági feltételeknek. 

9. Az egyes tantárgyak minimális óraszámai: 

▪ Közlekedési ismeretek: 14 óra 

▪ Vezetés elmélete: 4 óra 

▪ Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 4 óra 

Az órák időtartama 45 perc. Az órák meghallgatása után kerül sor a KRESZ vizsgára (min. 16. életév betöltése 

előtt 3 hónappal), ami számítógépen történik. 55 kérdésből (kérdésenként 1 perc a rendelkezésre álló idő) 

maximum 75 pontot lehet elérni. A sikeres vizsgához legalább 65 pont szükséges. 

A gyakorlati oktatás két részből áll: 

alapoktatás: 6 óra 

főoktatás:  városi vezetés: 8 óra 

országúti vezetés: 2 óra (tanóránként min. 40 km) 

A kötelező óraszám levezetése után a tanuló kérheti a vizsgát, vagy tetszés szerinti pótórát vehet. A kötelező 

óraszám összesen (alapoktatás + forgalom): 17 óra (vizsgával). A vezetési órák időtartama 50 perc (10 perc 

szünetek). 

Tandíj: 

▪ Az elméleti órák száma  22 óra:   45 000.- Ft 

▪ A gyakorlati kötelező óraszám 17 óra:  3 800.- Ft/óra 

▪ Elsősegély tanfolyam 8 óra:    10 000.- Ft 

A tandíj összesen: Elmélet: 45 000.-Ft 

   Gyakorlat: 64 600.-Ft 

   Összesen: 109 600.- Ft. 

Vizsgadíj: 

▪ Közlekedési ismeretek:  4 600.- Ft 

▪ Forgalmi vizsga:  11 000.- Ft 

▪ Elsősegély vizsga:  8 200.- Ft 

10. A tanuló a tanfolyam kezdetétől (az első előadás dátumától) számított 9 hónapon belül jelenthető le elméleti 

vizsgára, illetőleg ugyanezen időponttól számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát is kell tennie. Ezen 

határidőn túl a tanuló elméleti vizsgára kizárólag a tanfolyam megismétlését követően jelenthető. 
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11. A tanulónak két év áll rendelkezésre az első sikeres kresz vizsgától számítva, hogy az összes vizsgáját 

eredményesen befejezze. Ha a tanuló forgalmi vezetésből ötször sikertelenül vizsgázott további javítóvizsgát (ha a 

KRESZ vizsga érvényes), pályaalkalmassági vizsgálat sikeres elvégzése után tehet.  

12. A gyakorlati vezetés Kawasaki Eliminator motorkerékpárral történik. A gyakorlati vizsgára bocsátás a kötelezően 

teljesítendő 27 óra szükséges. 

13. Az elméleti előadásokon a tanuló részvétele kötelező. Elméleti foglalkozásról 10% hiányzás engedélyezet, az e 

fölötti hiányzást pótolni kell. Amennyiben a gyakorlati foglalkozáson a tanuló nem jelenik meg, és azt előzetesen 

nem jelzi, az oktatási órát ki kell fizetnie. 

14. Tanfolyam díját négy egyenlő részletben is befizetheti a tanuló. Az első részletet jelentkezéskor (ez a tanfolyamra 

való felvétel egyik feltétele), a második részletet az elméleti tanfolyam megkezdésekor, a harmadik részletet a 

KRESZ vizsga előtt, a negyedik részletet a gyakorlati vezetés megkezdésekor, az ötödik részletet a tízedik 

levezetett gyakorlati óra után kell befizetni. A tandíj változtatás jogát az autósiskola fenntartja. A befizetés az 

iskolavezetőnél, vagy az oktatónál történik átvételi elismervény ellenében. 

15. Vizsgamentességek: a közúti elsősegélynyújtás vizsga alól mentesség adható annak, aki a 24/2005. GKM 

rendeletben felsorolt végzettségek valamelyikével rendelkezik, vagy 1984. január 1. után szerzett jogosítványt. 

16. Áthelyezés esetén az ,,Igazolás a tanuló áthelyezéséhez” nyomtatványt a tanuló kérésére ki kell állítani. 

Amennyiben a tanuló az elméleti képzés után más képzőszervnél kívánja folytatni a gyakorlati képzést úgy, az 

összes tandíj 50%-át kötelező befizetni az autósiskola részére. Ha a kötelező levezetett órák után akar másik 

autósiskolához menni, akkor csak az addig teljesített szolgáltatás díját kell kifizetni.  

17. Elméleti oktatás helyszíne: 9021 Győr, Árpád út. 23/B. szám alatti oktató teremben, vagy a Lukács Sándor 

Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola 9027 Győr, Mártírok útja 13-15; illetve abban a helységben (falu, 

város) ahol az elméleti oktatás történik. Gyakorlati oktatás: járműkezelés 9025 Győr, Bécsi út 2. alatt lévő 

tanpálya, forgalmi oktatás Győr területe. 

18. A motorkerékpárok és a Moped gyakorlati képzése Győrben történik, melyre a beutazást a tanuló maga oldja meg. 

A motoros gyakorlati oktatásra illetve az azt követő vizsgára magas szárú cipőben, és protektoros zárt ruházatban 

kötelező megjelenni. 

19. Felügyeleti szerv: KAV Közúti Vizsgáztatási Igazgatóság Nyugat –dunántúli Járművezető Vizsgáztatási és 

Utánképzési Főosztály Győr-Moson-Sopron Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály (9028 Győr, Tatai 

út 3. Tel.: 06 96 511-815)  

KAV Nonprofit KFT Felügyeleti és Módszertani Igazgatóság Levelezési cím: Budapest 1082 Vajda Hunyad u. 

45.Tel: 06 1 814 1818, 06 1 814 1889 

20. A tanuló jogai: - módosíthatja a gyakorlati oktatás órái és vizsgaeseményeinek időpontját. 

- a gyakorlati oktatási óra időpontjának módosítása vagy lemondása a megbeszélt időpont előtt 24 órával korábban 

történhet. Ellenkező esetben a megbeszélt gyakorlati órák díját ki kell fizetni. A vizsgaesemény időpontjának 

módosítása a megadott vizsgaidőpont előtt öt nappal lehetséges  

- képzésével kapcsolatban felmerült problémáit az iskolavezető felé jelezni. 

A tanuló kötelezettségei: - köteles a kötelező elméleti, valamint vezetési gyakorlaton részt venni. 

- köteles az igénybe vett szolgáltatásokért a tájékoztatóban leírt díjat megfizetni. 

- vezetői engedéllyel vagy vezetői igazolvánnyal rendelkező jelölteknek engedélyüket minden vizsgán maguknál 

kell tartani. 

21. A vizsgadíjakat a Közlekedési Felügyelőség pénztárában kell befizetni. Az első elméleti vizsga díjának befizetését 

az autósiskola intézni. A további vizsgadíjakat egyénileg kell befizetni. 

22. Vizsgaigazolás a Nemzeti Közlekedési Hatóság, Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Közlekedési 

Felügyelőségén vehető át, a Magyar Vöröskereszt által kiállított vöröskeresztes igazolás és az általános iskolai 

bizonyítvány bemutatását követően. 

23. A vezetői engedélyt a ,,Vizsgaigazolás ” ellenében az Okmány Iroda adja ki. Külföldi Állampolgárnak abban az 

esetben adnak ki vezetői engedélyt, ha az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott, 

és azt ,,Tartózkodási Igazolással ” igazolta. 

 

Győr, 2020. május 25. 


