TÁJÉKOZTATÓ
(a FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS melléklete)

A Gilt-More Kft. ArTúra Autós-Motoros Iskola
(Cégjegyzék: 01-09-860196 Adó:13533036-2-42 Bank: OTP 11714006-29903445 Gilt-More Kft.
Nytsz: 01-0056-07, NKH: KE/ST/82/B/1395/1/2011.
továbbiakban Képzőszerv) vállalja a Tanuló képzését, vizsgafelkészítését B, A1, A2 és A járműkategóriában.

Székhely, ügyfélfogadó, tanterem: 1148 Budapest, Kerepesi út 50. Félfogadás: H, Sz, Cs 9-17, K 9-19, P 9-15
Iskolavezető: Gaál Arthur Mobil: 70-33-44-971Vonalas: 782-4454 Internet: artura.hu info@artura.hu
Jelentkezés: Telefonon, E-mailben, személyesen (BKV: M2, 1-es villamos, 80, 80A-s troli, 95, 130-as busz)
I. TANFOLYAMRA AZ VEHETŐ FEL,
aki jogszabályban* előírt életkornál (IV. pont) legfeljebb 6 hónappal fiatalabb, megkötötte a Felnőttképzési szerződést.
II. ÁRAK, DÍJAK :
Online elmélet (90 nap/60 óra)

A1, A, B kategória
A1 meglevő B-vel
Motoros „előélettel” A
2 kategória

29 500
24 500
24 500
46 500

(A jogosultsághoz a Képzőszerv juttatja hozzá a Tanulót. Az árak 90 nap hozzáférést, s abban 60 óra gyakorlóidőt tartalmaznak. Korlátlanul
meghosszabbítható. Egy újabb 30 nap/10 óra hozzáférés 5.000,- Ft.)

Vezetési órák Normál óradíj

4 750/óra

Másik képzőszervtől érkezetteknek
4 950/óra
(Motorosoknak saját motorral 700 Ft kedvezmény tanóránként)

Vizsgadíjak

Elmélet: 4 600 Szóbeli elmélet: 6 000
Járműkezelés: 4 700/5 200
Forgalom: 11 000/11 500

Díjfizetés
Tandíjak KP-ben, vagy átutalással. Vizsgadíjak KP-ben. Első elméleti vizsga díja az Ügyfélfogadóban,
elméleti pótvizsgáé a XI. Petzvál József u. 39-ben, illetve a gyakorlati vizsgák díja a vizsgahelyszínen.

III. ELMÉLETI TANFOLYAM
Tantárgyak: Közlekedési ismeretek, Járművezetés elmélete, Szerkezeti, és üzemeltetési ismeretek
Tanfolyam érvényessége: Tanfolyamkezdéstől számított 9 hónapon el kell kezdeni a vizsgát, illetve 12 hónapon belül
sikerülnie kell, különben újabb vizsgát csak tanfolyamismétléssel lehet tenni. On-line tanfolyam megkezdhetősége a
tananyagba való belépéstől számított 3 hónap. Határidőkről a rendszer tájékoztatja a Tanulót. Az On-line tanfolyam
elvégzését a sikeres Próbavizsga igazolja.

IV. ELMÉLETI VIZSGÁRA BOCSÁTHATÓ,
aki a jogszabályban* előírt életkornál (Táblázat lent!) legfeljebb 3 hónappal fiatalabb, tanfolyam- és vizsgadíjat befizette,
a tanfolyamot elvégezte,- vagy E-learning Próbavizsgát tett-, orvosi alkalmasságát igazolta, a Jelentkezési lapot aláírta.
Kategória
Életkor

A1

A2

A3

B

A1

24

21

20

17

16

1: előzetes motorkerékpár vezetési gyakorlat hiányában
2: előzetes motorkerékpár vezetési gyakorlattal
3: legalább 2-éves A2-vel

Vizsgára jelentés: Első vizsgára a Képzőszerv jelenti be a Tanulót, pótvizsgára Tanuló is jelentkezhet a XI. Petzvál József utca 39ben.
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V. ELMÉLETI VIZSGA:
1. Számítógépes (SZEV): Érintőképernyős tesztvizsga, de nem szükségesek számítástechnikai ismeretek. A siker
feltétele legfeljebb 10 pont vesztése! Időtartama kérdésenként legfeljebb 1 perc, összesen legfeljebb 55. Az eredmény
leolvasható a képernyőről, miután lefutott az összes kérdés.
2. Szóbeli: Kérheti külföldi állampolgár, aki a magyar nyelvet nem beszéli, ha nem áll rendelkezésre vizsgaanyag
állampolgársága szerinti hivatalos nyelven. Kérheti igazolt szövegértési, vagy szövegolvasási nehézséggel küzdő,
valamint hallássérült személy,- magyar jelnyelvet használva-, jelnyelvi tolmács közreműködésével.
A szóbeli vizsgán nyomtatott tesztlap van. A kérdéseket, válaszokat a vizsgabiztos egyszerűsített változatban közli. A
vizsgázó szóbeli feleletet ad. A Tanuló anyanyelve szerinti hivatalos tolmács közreműködhet. Tolmácsról a
Vizsgabizottság gondoskodik, de a tolmácsolás díját a Tanuló fizeti.
3. Érvényesség: A sikeres vizsgaeredmény 2 évig érvényes. Letelte előtt kell forgalmi vizsgát tenni, különben minden
vizsgaeredmény,- az Elsősegélynyújtásét kivéve-, elvész. Újabb vizsgák csak tanfolyamismétlés után tehetők!

VII. VEZETÉSI GYAKORLAT
megkezdhető a sikeres elméleti vizsga után, kivéve
a.) meglevő B-vel az A1 kategóriát, (Vezethet az elméleti vizsga előtt, de még nem jelentkezhet vezetési vizsgára!)
b.) ha A kategóriához van két évnél nem régebbi A1-es, A2-es, vagy A korlátozott elméleti vizsga és vezetői engedély.
Forgalomban való vezetés,- kivéve a B-t, B-vel A1-et-, csak sikeres járműkezelési vizsga után kezdhető meg.
1. Forgalmi vizsgáig kötelező minimális óraszámok és menettávolságok:
Kategória
B

Járművezetési gyakorlat
óra

A

F

F/v

29

9

20

14

F/o F/é
4

A1

16

6

10

8

2

A11

2

1

1

1

–

2
–
–

M

Kategória

Járművezetési gyakorlat
óra

A

F

F/v

F/o
2

F/é
–

16

6

10

8

M
240
150

580

A2

240

3

A

10

4

6

4

2

–

30

A4

12

4

8

4

4

–

180
120
390

A

8

2

6

4

2

–

A6

26

10 16

11

5

–

5

1: meglevő B-vel 2: két éven belüli A1-gyel 3: két éven túli A1-gyel 4: két éven belüli A2-vel

5: két éven túli A korl-tal, vagy A2-vel 6: betöltött 24. életévvel, legalább két éves A2 nélkül

2. Oktatóautóink típusai:
Renault Mégane Limousine, Audi 4, KIA Rio
3. Oktatómotorok típusai:
Suzuki GS 500, Honda Hornet, Suzuki TU-X 125 XT
4. Alapoktatás (járműkezelés): Technikai kezelés, manőverezés, a jármű biztonsági (műszaki) ellenőrzésének
elsajátítása. Főleg a közforgalomtól elzárt tanpályán tanítjuk, de B-ben végezhetők közúti forgalomban is.
5. Főoktatás (forgalom): Forgalmi manőverek, hatékony, takarékos, biztonságos, szabályos, és kulturált közlekedés
tanulása Budapest, s környékének lakott területen belüli, és kívüli útjain.
6. Vezetés megkezdése: A Tanuló sikeres elméleti vizsgája után oktatójával időpontot egyeztet. Ha az oktatóval
egyeztetés nem sikerülne, mielőbb értesítse az iskolavezetőt!
7. Felelősség: Oktató gépkocsi felelős vezetője az oktató! Szóval, tettel,- pl. fékez, kormányoz-, be is avatkozhat.
Ha oktatója nincs jelen, nem indíthatja be a motort, nem indulhat el, semmilyen gyakorlati feladatot egyedül nem
gyakorolhat! Motoros oktatáskor az oktatói beavatkozás lehetősége korlátozott! Ha nem követi oktatója utasításait, az
emiatt bekövetkező baleset esetén nem zárható ki az ön felelőssége!
8. Balesetvédelem: Gépkocsivezetéshez ajánlott a kényelmes lábbeli. Motorozáshoz kötelező a bukósisak, szemüveg,
protektoros ruhák (kesztyű, hosszú nadrág, dzseki), magas szárú zárt cipő, vagy csizma!
9. Várakozási idő: Ha a megbeszélt időponthoz képest a Tanuló, vagy az oktató késik, a lehető leghamarabb értesítsék
egymást! Értesítés hiányában legfeljebb 20 percet kell várakozni! 20 perc után a várakozó Tanulónak az elmaradt óra
pótlása, az oktatónak kompenzáció jár.
10. Utas szállítása: Az Oktató engedélyével bárki! Engedélye nélkül, szakfelügyelő, vizsgabiztos, vizsgabiztos jelölt.
Az oktató motorkerékpár hátsó ülésén,- oktatás közben-, személy nem szállítható!
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VIII. VEZETÉSI VIZSGÁK:
Vizsgára jelentést az iskolavezető, vagy a gyakorlati oktató intézheti.
Járműkezelési vizsgára az bocsátható, aki az alapoktatási részt elvégezte, a vizsgadíjat befizette, a jogszabályban*
előírt életkort betöltötte. Vizsgaszám nincs korlátozva. Sikeres vizsga után kezdhető meg a forgalmi (fő-) oktatás. (Kivéve
a B, valamint B-vel rendelkezőnek A1 kategóriát!)
Forgalmi vizsgára az bocsátható, aki a főoktatási részt elvégezte, a jogszabályban* előírt életkort betöltötte, és a
vizsgadíjat befizette. Ötödik sikertelen vizsga esetén további vizsga csak sikeres pályaalkalmassági vizsgálat után tehető.
A Járműkezelési vizsga helye és a Forgalmi vizsga indulóhelye a XIV. kerület, Írottkő park 1.
Tolmács közreműködését a vezetési vizsgákon is kérheti a magyar nyelvet nem beszélő és értő, de erről neki kell
gondoskodnia. Vizsga közben az iskolavezető, vagy meghatalmazottja is jelen lehet a vizsgajárműben, de a tolmács nem!
Vezetési vizsgák és időtartamuk:
Kategória
Járműkezelés
Forgalom
Megjegyzések:

A, A1
B
20
50
60
- Betöltött 24. életévvel, legalább két éves A2 nélküli A-ban vizsgázó alkalmassági feladatot is végrehajt!
- Meglevő B-vel A1-ben vizsgázó a forgalmi vezetését 2 manőverezési feladat végrehajtása előzi meg!

IX. VEZETŐI ENGEDÉLY KIADÁSÁRÓL:
Vizsgák után,- legalább 3 munkanappal-, bemutatandó az illetékes kormányhivatalban,- Okmányiroda, Kormányablak-,
az elsősegélynyújtó vizsgát igazoló kártya,- vagy helyette az egészségügyi iskolai végzettséget igazoló oklevél-, az
eredeti orvosi alkalmassági igazolás, személyazonosságot igazoló okmány. Vezetői engedélyt a kért címre postázzák,
vagy lehet kérni a személyes átvételt. (Elsősegélynyújtás vizsgát a Magyar Vöröskereszt hivatalos vizsgabizottsága előtt
kell tenni.)

X. KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROKNAK:
Az iskolai bizonyítványt jogszabály* szerint fordíttatni kell, ha nem szerepel az illetékes Kormányhivatal Bizonyítvány és
oklevél mintatárában. Tolmácsos szóbeli vizsga akkor kérhető, ha nincs vizsgaanyag a vizsgázó állampolgársága szerinti
hivatalos nyelven. A kiválasztott nyelvi tolmácsot a hatóság biztosítja, de a tolmácsolás díját a Tanuló fizeti.
Jogosítvány annak adható ki, akinek magyar tartózkodási engedélye van, szokásos tartózkodási helye Magyarország, vagy
a megelőző hat hónapban igazoltan Magyarországon tartózkodott. A vizsgákon be kell mutatni az útlevelet is.

XI. FELMENTÉSEK:
Elsősegélynyújtás vizsga alól mentesül az egészségügyi iskolai végzettségű, vagy 1984. 01 01-től magyar vezetői
engedélyt szerzett Tanuló. Más tantárgyaktól mentesség nem adható!

XII. TANULÓÁTHELYEZÉSRŐL
Ha a Tanuló másik képzőszervnél szeretné folytatni tanulmányait, formanyomtatványon igazoljuk az addig teljesített
oktatást, mely igazolást átadjuk a Tanulónak. Ezek után a fogadó képzőszerv intézkedik az illetékes Kormányhivatalnál.
Az eljárásban a mi részünket nem tagadhatjuk meg.

XIII. JOGOK, KÖTELESSÉGEK
A Tanulónak joga van:
- a beiskolázáshoz, vizsgára bocsátáshoz, szolgáltatásokhoz, oktatáshoz, ha azok feltételeit teljesíti, díjait befizeti
- a járművezető képzés és vizsgáztatás minden őt érintő kérdésében elégséges tájékoztatást kapni
- a veszélyforrásokról tudni, a szükséges balesetvédelmi szabályokat megismerni
- tanulmányait abbahagyni, vagy azt másik képzőszervnél folytatni
- vizsgára menni, amint a vizsgára bocsájtás feltételeit teljesítette
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A Tanuló kötelessége:
- a Képzőszerv oktatási eszközeit rendeltetésének megfelelően használni
- a balesetvédelmi szabályokat betartani
- oktató által kért vezetési manővereket, biztonsági ellenőrzési feladatokat legjobb tudásával végrehajtani
A Képzőszervnek joga van:
kártérítést követelni azon Tanulójától, aki gondatlanságával, vagy a tanulással nem összefüggő módon
okozott kárt a Képzőszervnek
- megtagadni a képzést, vagy a vizsgára bocsájtást, ha azok feltételei nem teljesültek
A Képzőszerv kötelessége:
- a Felnőttképzési szerződésben foglaltak szerint ténykedni, és az abban bekövetkező változásokat tudatni
- folyamatos képzést biztosítani beiskolázott Tanulói számára
- a Tanuló hozzájárulása alapján az adminisztratív teendőket elvégezni

XIV. VIZSGÁKRÓL ÁLTALÁBAN
Személyazonosságot gazolni kell! Érvényes személyi igazolvánnyal, útlevéllel, kártyaformátumú vezetői engedéllyel,
tartózkodási engedéllyel! Gyakorlati vizsgán az oktatójától kapja a feladatokat. A vizsgabiztos írásban, majd szóban is
értékel. Követelmények, hibalehetőségek, útvonalak webhelyünkön találhatók. ( http://artura.hu/jogsz.html)
A vizsgákon való részvétel alapvető követelménye a biztonságos vezetésre képes állapot.
Tanuló betegsége miatt elmaradt vizsga esetén a Vizsgabizottság kérelemre újabb vizsgadíj befizetésétől mentesíthet. A
Kérelemhez csatolni kell az orvosi igazolást. Igazolvány, előírt szemüveg, kontaktlencse hiánya miatt elmaradt vizsga
esetén újabb vizsga csak újbóli vizsgadíjfizetés esetén kérhető. Újabb vizsga legkorábban 3 nap után tehető!
Vigyázat! Eltiltják a Tanulót a vizsgáktól, ha meg nem engedett módon próbálja befolyásolni a vizsgaeredményt!
A vizsgák eredménye szabálytalan oktatás, vagy vizsga esetén megfellebbezhető, s később a jogosítvány visszavonható!

XV. EGYÉB
Hatósági ügyintézéskor érvényes személyi igazolvány, útlevél, vagy tartózkodási engedély szükséges.
Kérdés, kérés, vagy panasz esetén elsősorban oktatójához, vagy az iskolavezetőhöz forduljon!
Felügyeleti szerveink: Munkaügyi Központ, Hatósági Osztály 1082 Budapest, Kisfaludy utca 11.
Közlekedési Felügyelőség, 1119 Budapest, Petzvál József utca. 39. Tel: 371-3030
A Közlekedési Hatóság által rendeletileg előírt minősítések,- úgy mint
Átlagos képzési óraszám, Vizsgasikerességi mutató, Átlagos képzési költség-,
aktuális értéke elérhető honlapunkon! (http://artura.hu/minositesek.html)

*Jogszabályok

- 326/2011. (XII. 28.) Kormányrendelet az okmányokról
- 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a képzésről és vizsgáztatásról
- 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról
-3/1992. (XII. 19.) NM rendelet az elsősegélynyújtás vizsgáról
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