A No 1-es Autósiskola vállalási feltételei
és tanulótájékoztatója
a "B" kategóriás tanulók részére
2019. január 01.-től
A 24/2005. (lV. 21.) GKM rendelet 2 melléklete alapján összeállítva.

1./ Képzőszerv megnevezése, címe, adatai és telefonszáma:
No1-es Autósiskola Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített nevén: No 1-es Autósiskola Kft.
 : 25 / 423 - 750
 : 30 / 63 263 75
e-mail: no1suli@no1suli.hu
Web: www.no1suli.hu
www.no1autosiskola.hu
Nyilvántartási száma: 07-0011-05
Képzési programunk akkreditációs lajstromszáma: PLB-2377
Székhely címe: Dunaújváros Petőfi Sándor utca 33/a.
2./ Cégforma: korlátolt felelősségű társaság.
3./ Cégbírósági bejegyzés száma: 07-09-012650;
Képzési engedély száma: 07/VU/NS/A/12/1/2007
4./Iskolavezető neve: Matkó Jenő
 : 30/ 680 61 91
e-mail: no1suli@no1suli.hu
Web: www.no1suli.hu
www.no1autosiskola.hu
5./ Ügyfélfogadó címe : 2400 Dunaújváros Dózsa Gy. út 4.

Ügyfélfogadási időpontjai:
munkanapokon
10 – 16 - óráig.
6./ Telephely címe: 2400 Dunaújváros Dózsa Gy. út 4.
7./ A tanfolyamra való felvétel módja,:
A „B” kategóriás gépjárművezetői tanfolyamra személyesen vagy
az autósiskola honlapján lehet jelentkezni.
feltételei:

a 17. életévét betöltötte vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb

az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon
nyilatkozik.
Ez esetben beiskolázást nyerhet a kiválasztott tanfolyamra és megkötjük egymással
a képzési szerződést.
8./Az előirt alkalmassági feltételek, vizsgálatok:
"B" kategória esetén: ha a vezetői engedélyét kizárólag saját célra kívánja használni,
úgy elegendő a háziorvosnál nyerhető E.Ü.1.-es minősítés.
Az orvosi vizsgálat díja (284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet) 40 év alatt 7200.-Ft,
40 év felett 4800.-Ft. 60 év felett 2500. Ft.
(Abban az esetben, ha állást akar vállalni vele, akkor E.Ü.2.-es minősítésért kell
folyamodni, és a PÁV III. minősítést is meg kell szereznie az erre illetékes
szakhatóságnál).

22./ Egyéb tájékoztatások:
Iskolánk az eredményes tanulás elősegítése érdekében térítésmentesen lehetővé
teszi hallgatói részére a nyitvatartási idő alatti tesztelést tesztlapon, vagy
számítógépen.
Árainkat a jelenlegi üzemanyagárak és az alkalmazott bérszínvonal
figyelembevételével kalkuláltuk, ezek gyakori változása miatt az árváltoztatás
jogát kénytelenek vagyunk fenntartani.
Üzleti vagy reklám célból fenntartjuk a jogot időszakos akciós árképzésekre.
Amennyiben hallgatónk a tanfolyam ideje alatt, a sikeres forgalmi vizsgát
megelőzően, más képzőszervhez kívánna átjelentkezni, az esetleges
tandíjkedvezményt visszavonjuk
Feladatunknak tekintjük, hogy Ön elégedett és jól képzett tagja legyen
autóstársadalmunknak.
A tájékoztató tudomásul vételéről és elfogadásáról írásbeli képzési szerződést köt
az ügyfél az iskolával, melynek átvételét a szerződés aláírásával elismeri.
23./ Amennyiben ettől bővebb tájékoztatást kíván, úgy az iskola ügyfélfogadó
helyiségében, ügyfélfogadási időben dolgozóink mindenkor készségesen segítenek
Önnek.
Az írásos tájékoztatót a képző szerv készíti el és végzi a szükséges módosításokat
aktualizálásokat. Az írásos tájékoztató egy példányát a képző szerv a tanfolyamra
történő jelentkezéssel egyidejűleg a jelentkezőnek átadja, és a tanfolyamra
jelentkezők kellő tájékoztatása érdekében az ügyfélfogadásra szolgáló helyiségben
jól látható helyen ki is függeszti.

Dunaújváros, 2019. január 1.

PH.

10./A képzés tantárgyai és óraszámai:
Elméleti oktatás:

4 órában szerkezettani és üzemeltetési ismeretek,

16 órában közlekedési ismeretek,

8 órában vezetéselmélet, tehát összesen: 28 tanóra kötelező.

Konzultációs lehetőséget biztosítunk elméleti tanfolyamunkon a
teljesítmény ellenőrzésének érdekében.
Naponta 4 elméleti óra tartható a következő módon:
az elméleti órák időtartama 4x45 perc + 10 perc szünet, vagy 2x 90 perc 10 perc szünet.
Gyakorlati oktatás
 A vezetési kartont a szakoktatónak előírt szabályok szerint ki kell töltenie,
amit a tanuló az egyes gyakorlati órák megkezdésekor és befejezésekor – a
gyakorlati foglalkozás kezdete és befejezése pontos idejének feljegyzése
mellett – saját kezűleg aláír.

A vezetési gyakorlat oktatása során a tanuló, a szakoktató, a tolmács, a
szakfelügyelő és az ellenőrzésre jogosult személyek, az iskolavezető, valamint
az iskolavezető engedélyével, a tanuló hozzájárulásával megjelölt más
személy tartózkodhat.
Kötelező óraszámok és teljesítendő menettávolságok
Összesen minimum 29 óra gyakorlati vezetés, valamint 580 km.

Az első 9 tanóra alapoktatás

14 óra városi forgalomban,

4 óra lakott területen kívül

2 óra pedig sötétedés után történő vezetést jelent.
Ezen órák időtartama 50 perc 10 perc szünettel.
11./ Választható gépkocsi típusok:
Honda Jazz, Peugeot 208, Skoda Fabia, Skoda Fabia,
12./ Hiányzás pótlásának módja:
a 28 elméleti óra lehallgatása kötelező, melyből 10% -ot (kb. 2 óra) lehet hiányozni.
Ezen felüli hiányzás esetén az elmaradt foglalkozást pótolni kell, amelyre a
párhuzamosan folyó elméleti tanfolyam azonos előadásának lehallgatásával, vagy
pótoktatás megtartása során lehetőséget biztosítunk.
13./ Tandíj összege:
az elméleti tanfolyam díja: 35. 000.-Ft
amely tartalmaz 30nap/12 óra e-learning tesztelési lehetőséget az eduKRESZ
online hatósági vizsgafelkészítővel.
a 29 kötelező vezetési óra és a első vizsgaóra díja mindösszesen: 138. 000.-Ft
Gyakorlati pótórák díja :
forgalom
4. 600.-Ft
forgalmi vizsga
4. 600.-Ft
Tandíj befizetésének módja:
bankszámlánkra átutalással (számunk: 1 1 7 3 6 0 3 7 - 2 0 5 0 5 3 0 1 ),
ill. az ezzel a számmal ellátott OTP befizetési csekkeken az OTP-bankban
lehetséges a tandíj befizetése.
Ennek lehetősége akár egy összegben, akár részletekben is lehetséges.
Beiratkozáskor kérjük az elméleti tanfolyam díját egy összegben befizetni.

A vezetési óradíjakat egy összegben, vagy a vezetés ütemében, lehetőség szerint 10
óránkénti részletekben kérünk befizetni, kiegyenlíteni.
Csak befizetett órákat áll módunkban teljesíteni.
A tanfolyam végén a befizetett összegekről számlát készítünk, amennyiben
számlaigényét szerződéskötéskor jelezte.
A vizsgadíjak tételesen a 20. pontban kerülnek felsorolásra.
14./ Az egyes tárgyak hallgatása alóli mentesítés feltételei:
elméleti tantárgyak:
A mozgáskorlátozott, vagy siket tanulót a képzés tantermi foglalkozásain való
részvétel alól - kérésére - az iskolavezető mentesíti. A mentesített tanulók
felkészítésében a képző szerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint
működik közre.
elsősegély nyújtási vizsga: mentesítést az kaphat, aki igazolni tudja korábbról
származó közúti közlekedési elsősegélynyújtásból származó végzettségét, vagy
egyéb, ennél is magasabb egészségügyi (pl.: orvosi, vagy egészségügyi végzettség)
bizonyítványnak másolatát becsatolja.
15./ Tanulóáthelyezés kiadásának módja és következményei:
Amennyiben hallgatónk a sikeres forgalmi vizsgát megelőzően, más képzőszervhez
kívánna átjelentkezni, ezen óhaját az iskolavezetővel kell közölnie, a továbbiakban
ő intézkedik. A tanuló kezdeményezésére a tanulóáthelyező nyomtatványt az
autósiskola kitölti és 3 munkanapon belül a tanuló részére két példányt átad, amit a
tanuló a befogadó képzőszervnek lead. Abban az esetben, ha a kérvényező
fiatalkorú, a kérelmet a szülőnek (a törvényes képviselőnek) is alá kell írnia.
16./ Oktatási helyszínek
elméleti oktatás helyszínei:

Dunaújvárosban: az iskola telephelyén, Dunaújváros Dózsa Gy. út 4.

Alapoktatás jóváhagyott helyszíne: Dunaújváros, Papírgyári út 36/b

Forgalmi oktatásra színhelye: Dunaújváros, valamint a környező
lakott területen kívüli utak és települések.
17./ A pótórák igénylésének módja:
a tanuló gyakorlati szakoktatójával egyeztetheti az ilyen irányú szándékát.
18./ A képzés szakfelügyeletét
KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
Székhely: 1119 Budapest, Than Károly utca 3-5.
Postacím: 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45.
és a Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége (F.M.K.K.F.)
8000 Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 12. tel.: 22/321-488 látja el.
19./ A vizsgázó jogai és kötelezettségei:
 Sikeres elméleti vizsgája két évig érvényes. (Ez időn belül kell teljesítenie
sikeresen a forgalmi vizsgát).
 A gyakorlati vizsgára jelentést az oktató teszi meg az ügyféllel történt előzetes
egyeztetés után.
 A vizsgázónak a vizsgahelyen a számára kiírt időpontban pontosan meg kell
jelennie.

 Minden vizsgaeseményre magával kell vinnie: érvényes személyi
igazolványát (vagy érvényes útlevelét), lakcímbejelentőjét, és az esetleg már
meglevő bármilyen járműre érvényes vezetői engedélyét.
 Amennyiben azonban a vizsgázó a bármely vizsgán nem jelenik meg,
pótvizsgadíjat kell befizetnie, hogy újból vizsgára jelenthessük.
 Lemondható a vizsga legkésőbb a vizsgát megelőző 5. napon a közlekedési
hatóságnak személyesen vagy írásban bejelentve.
 Forgalmi vizsga előtt írásban nyilatkozik, miszerint nem áll alkohol, valamint
vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt, a jármű biztonságos
vezetésére képes állapotban van.
 Sikertelen vizsga esetén ismétlővizsgára leghamarabb 3 nap elteltével kerülhet
sor, melynek tényleges időpontját a F.M.K.K.F. Dunaújvárosi Irodája
határozza meg.
 Ha forgalmi vizsgán 5-ször sikertelen, akkor PÁV IV. vizsgálaton kell részt
vennie, amelyet sikertelenség esetén a határozatban feltüntetett időpontot
követően lehet újra megkísérelni, sikeres vizsga esetén azonban folytatható a
vezetés és vizsgázás a rendelkezésre álló ideig vagy a sikeres forgalmi
vizsgáig.
20./ Vizsgadíjak és azok megfizetésének módja:
Az alábbi hatósági vizsgadíjakat
(84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet),
vizsgaeseményenként külön - külön az autósiskola ügyfélfogadójában,
készpénzben kell befizetni, ahol erről a befizető nyugtát kap, ezen összeget az
iskola átutalással vagy készpénzbefizetéssel továbbítja N. K. H. részére.
- elméleti vizsgadíj:
4 600.-Ft.
- forgalmi vizsgadíj:
11 000.-Ft.
A vizsgáztatásáért meghatározott igazgatási, szolgáltatási díj mértéke kormányzati
elhatározásból változhat!
21./A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos fontosabb előírások:
különös tekintettel a nem magyar állampolgárokat érintő, tartózkodási engedélyre
vonatkozó előírásokra: Vezetői engedélyt szerezhet az a tartósan (Tartózkodási
Engedély alapján) Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgár, aki az
engedély kiadását megelőző 6 hónapban is Magyarországon tartózkodott.
Alapfokú iskolai végzettség igazolásának módja:
a) külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak
hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy
bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által
létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), valamint
b) a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan - hatáskörrel rendelkező magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági
bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem
régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony
igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább
alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi

9./A vizsgára bocsátás feltételei:
Elméleti vizsgára mehet aki:
 a tanfolyam elméleti részét az előírtak szerint elvégezte és az első
vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint
kilenc hónap telt el,
 megfelel az egészségügyi és pályaalkalmassági feltételeknek,
 16 év 9 hónapos kort betöltötte,
 az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik,
 a vizsgára való jelentkezésig az igazgatási szolgáltatási (vizsga) díjat képző szerv
útján vagy közvetlenül megfizette.
 az alapfokú iskolai végzettség hitelt érdemlő igazolása,
a) a személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon
szerzett doktori címmel,
b) az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti-, vagy közjegyző,
vagy a kiállító által hitelesített példányával,
Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem
teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését
követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.
A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes. Ha a vizsgázó a
meghatározott időtartam alatt a kategóriához tartozó vizsgákat sikeresen nem fejezi
be, minden sikeres vizsgája érvényét veszti. Újabb vizsgát csak a tanfolyam
megismétlése után tehet.
Gyakorlati vizsgát tehet aki:
 a vezetői engedély kiadásának feltételéül előírt (17. életév betöltése) életkort
betöltötte,
 az elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott,
 a meghatározott kötelező óraszámokat és menettávolságokat igazoltan teljesítette
(10. pont),
 a vizsgára való jelentkezésig az igazgatási szolgáltatási (vizsga) díjat képző szerv
útján vagy közvetlenül megfizette.
Aki a vizsgán valamely vizsgatárgyból nem felelt meg, legkorábban három
munkanap eltelte után tehet újabb vizsgát.
Vizsgaigazolás kiadásának feltételei:
 az előírt vizsgatárgyakból tett sikeres vizsgák,
 a vöröskeresztnél „Közlekedési Elsősegélynyújtás” tárgyában letett vizsga (díja
8200 Ft), mely nem tanfolyamköteles. A tanfolyam aktuális díjáról és vizsga
helyéről, időpontjáról: a Magyar Vöröskereszt Dunaújvárosi Szervezete
(+36709338511) ad felvilágosítást.
A vezetői engedélyek kiadását országosan az okmányirodák, Dunaújvárosban, a Járási
Hivatal kormányablakban végzik, ahol személyesen kell megjelenni.
Bővebb információ: www.dunaujvaros.hu/vezetoi_engedely_ugyintezes

