TÁJÉKOZTATÓ „B” KATEGÓRIÁS JOGOSÍTVÁNY MEGSZERZÉSÉHEZ
Tóth Zoltán egyéni vállalkozó (székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Kis utca 4.; adószáma: 46828248-1-28; nyilvántartási száma: 3696401;
iskolavezetői oklevél száma: 3407, azonosítója: 11587), mint a Moson-Stop Suli Autósiskola (engedély száma: EV-511546) tulajdonosa és
üzemeltetője (továbbiakban Autósiskola)
Ügyfélfogadó helye és nyitvatartási ideje:9200, Mosonmagyaróvár, Kis utca 4.
Ügyfélfogadás: H-K-Cs-P
Nyitva tartás: 16-18 óra
Iskolavezető neve, e-mail címe és telefonszáma: Tóth Zoltán, mosonstop@gmail.com, tel: +36 30 997 4594
Tanfolyamra jelentkezés feltételei:
Tanfolyamra való felvétel feltételei:
az elméleti tandíj első részletének befizetése,
orvosi I. alkalmasságról történő nyilatkozat a jelentkezési lap aláírásakor azzal, hogy a tanuló vállalja az igazolás leadását a képző
szerv felé az elméleti vizsgára bocsátásig, az orvosi alkalmasság hiányának következménye a vizsgára bocsátás megtagadása,
előírt életkor betöltése („B” kategóriánál 16,5 év),
jelentkezési lap vizsgára közbiztonsági kérdésein való megfelelés
alapfokú iskolai végzettség meglétéről történő nyilatkozat, melynek a jelentkezési lap aláírásával tesz eleget.Az alapfokú iskolai
végzettség igazolása esetében az elméleti vizsgára bocsátáskor elegendő a tanuló nyilatkozata a végzettség meglétéről, amely
nyilatkozatot a jelentkezési lapon kell megtennie. Ezt követően a vizsgaigazolás kiállításáig (tehát akár korábban is) a tanuló
köteles igazolni hitelt érdemlő módon az alapfokú iskolai végzettség meglétét az illetékes közlekedési felügyelet felé az eredeti
bizonyítvány, vagy az oktatási intézmény által kiállított hiteles igazolás alapján, ameddig ennek nem tesz eleget a tanuló, addig a
vizsgaigazolás kiadását a közlekedési felügyelet megtagadja.
külföldi állampolgárok estében a beiskolázástól számított, legalább féléves itt tartózkodási engedély szükséges amit a
vizsgaigazolás kiadásakor be kell mutatni, valamint a beiratkozáskor a fénymásolatát leadni szükséges.
Vizsgára bocsátás feltételei:
tanfolyamra való felvétel feltételeinek teljesítése,
az elméleti vizsgára bocsátás feltétele az orvosi I. alkalmasságról szóló igazolás leadása a képző szerv felé,
az elméleti majd a gyakorlati oktatás kötelező óraszámainak teljesítése, és a gyakorlati oktatás esetén a kötelező 580 km kötelező
menettávolság teljesítése,
a megfelelő összegű – később részletezett – vizsgadíj befizetése,
az elméleti vizsga esetén a 17. életévénél legfeljebb 3 hónappal fiatalabb, gyakorlati vizsga esetén a betöltött 17. életév
Vizsgadíjak:
Közlekedési ismeretek vizsga 4.600.- Ft
Forgalom: 11.000.- Ft
Elsősegély tanfolyam díját a Vöröskereszt határozza meg.
Az elméleti oktatás helyszíne: 9200, Mosonmagyaróvár, Kis utca 4.
Elméleti tanfolyam minimális óraszáma: 32 óra
Iskolánknál ez a következő képen alakul: Kresz
22 óra
Vezetés elmélet - 6 óra
Szerkezettan 4 óra
Összesen
32 óra
A fizetés mindig nyugta ellenében történik, külön kérésre számlát is kiállítunk.
A képzés díja: Elmélet -tanteremben: 50.000 -Ft., -távoktatásban: 30.000 –Ft. Gyakorlat(kötelező 30 forgalmi óra): 5.000 –Ft/óra hétköznap,
hétvégén, ünnepnapon valamint képzési igazolással érkező tanulónak 6.000 –Ft/óra, amit a leírtak szerint lehet teljesíteni!
Beiratkozáskor az elméleti oktatás díját kell befizetni. Ezután kezdheti meg a kresz tanfolyamon való részvételt és ez feltétele a vizsgára
bocsátásnak.
Az árakat az első Kresz vizsgától 3 hónapig garantáljuk
Sikeres Kresz vizsga után kezdhető meg a vezetési gyakorlat, ennek kötelező óraszáma összesen 30, amit a következő féleképpen kell
gyakorolni:
- 9 óra alapoktatás,
-14 óra forgalmi vezetés,
- 4 óra országúti
- 2 óra éjszakai vezetés
- 1 óra vizsga
A Gyakorlati órák díját a forgalmi vizsgáig kell megfizetni!
Vizsgára az bocsátható, aki az elméleti oktatáson részt vett, az előírt életkort betöltötte, orvosi alkalmassági igazolást leadta, ill. gyakorlati
vezetés óraszámait és a kötelező menettávolságot levezette. Elméleti óráról történt hiányzást a következő tanfolyamon (díjtalanul) pótolni
kell.
Az elméleti vizsga helyszíne: Győr, Tatai u. 3.
A gyakorlati órát lemondani csak 24 órával előbb lehet, ellenkező esetben meg nem jelentnek minősül, és az óra díjat meg kell fizetni. A le
nem vezetett órákat pótolni kell.
Elsősegély - nyújtási ismeretek oktatása iskolánk általi szervezéssel történik,
Az elsősegély - nyújtó tanfolyam díja: aktuálisan változik
Az elsősegély - nyújtó vizsga díja 7900- Ft.
A vizsgára jelentkezét személyesen a tanulónak kell megtenni.
A sikeres Kresz vizsgától számított 2 éven belül a gyakorlati vizsgát le kell tenni. Ellenkező esetben elévültnek minősül a tanulmányokat
elölről kell kezdeni. 24/2005 (IV.21.) GKM rend.
2013.10.01. követően indult tanfolyamok esetén a tanfolyam kezdetétől (az első előadás dátumától) számított 9 hónapon belül jelenthető le
elméleti vizsgára a tanuló, 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.
A vezetői engedélyt az okmányirodákban lehet átvenni, miután a sikeres forgalmi vizsgát követően (4. munkanap) átvette az igazolást.
(eredeti elsősegélynyújtó bizonyítvány bemutatása és az alapfokú iskolai végzettség igazolása szükséges)

Pótórák igénylése és hiányzás pótlása:
A vizsgára bocsátás feltétele 580km menetteljesítmény megléte is. Ha nincs meg az 580km 29 óra alatt, akkor 580km megtételéig alapórát
számolunk fel.580km feletti gyakorlati órák és a sikertelen gyakorlati vizsga után vett órákdíja pótóradíjjal számítandó. Járulékos költségek
változása, illetve jogszabályváltozás esetén (gépkocsi, javítási költségek, terembér, stb.) a tan- és óradíjakat iskolánk megváltoztathatja.
Gyakorlati oktatás során a tanulónak joga van az előre megbeszélt órát 48 órával a megbeszélt időpont előtt lemondani. Amennyiben 48 órán
belül mondja le, úgy a megbeszélt időpont első két tanórája „meg nem jelent” elszámolt órának minősül. A meg nem jelent órát alapóra
esetén pótolni kell. Ez a vizsgára jelentés feltétele, amelynek következményét a tanuló viseli. Amennyiben a gyakorlati vezetés az oktató
hibájából marad el (műszaki hiba, járhatatlan útviszonyok, stb.), úgy az elmaradt órát az oktató maradéktalanul pótolja. Késés esetén mindkét
fél 20 percet köteles várni.
Sikertelen gyakorlati vizsgát követően a Tanuló pótórákat vehet igénybe. Ha a Tanuló más képzőszervnél kívánja folytatni tanulmányait,
akkor ez szerződésbontásnak minősül, ilyen esetben az Autósiskola által kapott esetleges kedvezmény, illetve ha a tanfolyam az
Autósiskolán keresztül igényelt hitelből lett finanszírozva, annak visszafizetése után az Autósiskola haladéktalanul kiadja az áthelyezéshez
szükséges nyomtatványokat.
Mentesítés: a 24/2005. Gkm rendelet 3. számú melléklete szerint
Tanuló áthelyezés szabályai:
A képzési igazolás kitöltésének és használatának célja az, hogy a tanuló által elvégzett képzésről hiteles tájékoztatás nyújtson különösen, ha a
tanuló
képzését másik képző szervnél kívánja folytatni,
képzését azonos képző szervnél folytatva, de másik közlekedési hatóság illetékességi területén kíván vizsgát tenni.
A tanuló kezdeményezésére – az elbocsátó képző szerv által biztosított – a melléklet szerinti nyomtatványt kell kitölteni 3 példányban, a
hiteles adatok beírásával. Az igazolást – a tanuló nyilatkozat kivételével – az elbocsátó képző szerv tölti ki. Az elbocsátó képző szerv által
kitöltött igazolás egy példánya az elbocsátó képző szervnél marad, a másik két példányt a tanuló részére kell átadni. Abban az esetben, ha a
kérvényező fiatalkorú, a kérelmet a szülőnek (a törvényes képviselőnek) is alá kell írnia. A tanuló a képzési igazolás nála lévő két példányát
a befogadó képző szerv részére átadja, mely képző szerv köteles az igazolás átvételétől számított 10 munkanapon belül azt átadni a működési
területe szerint illetékes közlekedési hatóságra, amely intézkedik a szükséges nyilvántartások módosításáról, továbbításáról. Az áthelyezéssel
kapcsolatos ügyintézést (nyilvántartások módosítása, illetőleg a jelentkezési lap más megyébe történő megküldése) a közlekedési hatóság 10
napon belül köteles elvégezni. Az igazolás tanuló áthelyezéshez nyomtatványt a tanuló kérésére 3 munkanapon belül ki kell állítani, a
kiállítás megtagadásával a tanuló másik képző szervhez történő áthelyezését megakadályozni nem lehet. A képzési igazolás nyomtatványt az
áthelyezésben érintett mindkét képző szerv 5 évig köteles megőrizni. A nyomtatvány kitöltését az iskolavezető a dátum beírásával és az
„Iskolavezető aláírása” szöveg feletti aláírásával, továbbá a képző szerv pecsétjével ellátva hitelesíti.
Joga van a tanulónak:
a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képző szerv vállalkozói szerződését,
vállalkozói szerződés valamennyi pontjában ígért szolgáltatást a képző szervtől számon kérni, igénybe venni,
az elméleti tanfolyamon és a biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés gyakorlaton a mulasztását ingyenesen pótolni / akár több tanfolyamot is
az autósiskola a járművezető képzést többnyire vállalkozói igazolvánnyal rendelkező oktatókkal (alvállalkozó) végezteti, melyek esetében a
tanulónak joga van oktatót és/vagy kocsitípust választani és váltani
oktatót kérni,
meghatározott módon lemondani a megbeszélt gyakorlati vezetést,
panaszt tenni és jogos esetekben kártérítést követelni,
titoktartást követelni a képző szervtől és oktatójától egyaránt a személyét érintő kérdésekben,
a tanfolyamról számlát kérni.
A Tanuló kötelezettségei.
a tandíjat minden esetben előre megfizetni, a képző szerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és betartani,
az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon józan, kipihent állapotban és az oktatási körülményekhez igazodó öltözetben megjelenni,
az általános emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, azokon aktívan közreműködni,
a tanfolyami órákra készülni és az oktatói utasításokat követni (különösen fontos ez a gyakorlati vezetésnél, ahol az oktató a felelős vezető),
megbeszélt gyakorlati vezetési órákat legalább 48 órával előtte lehet lemondani, késés esetén az oktatóra legalább 20 percet várni,
mulasztásait, hiányzásait pótolni,
a munkavédelmi előírásokat betartani, kiemelten a motoros oktatás közbeni kötelező öltözetre, magas szárú zárt cipő vagy csizma, kesztyű,
szemüveg (a bukósisak kialakításától függően), erős anyagból készült nem bő szárú hosszú nadrág és dzseki.
A képzés megyei felügyeletét ellátó szerv neve és címe: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és
Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi osztály, 9028. Győr, Tatai u.3.
Engedélyező hatóság: Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal, 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45.
Jelen Tájékoztató hatályos 2018.08.01.. napjától.

