HALLGATÓI TÁJÉKOZTATÓ
A tan- és vizsgadíjairól, az oktatás és vizsgák rendjéről. NON-STOP Autósiskola Kft. Cím: 1082 Bp., Üllői út 66/B. Iskolavezető: Angyal
András. Telefon: (06 – 1) 32 30 128, Mobil: +36 30/2 573 294. Web: www.jogositvany.hu, E-mail: jogositvany@chello.hu Irodai
ügyintézés: H – K – Sze – Cs – P: 8:00 – 18:00. Képzési engedély szám: FV/KV/28/A/113/2/2006, FKMK nyilvántartási szám: 00414-2012

JELÖLÉSEK, ÉRTELMEZÉSEK: Az „egy csillaggal” jelöltek * egyben forgalmi vizsgahelyek is. A „két csillaggal” jelölt ** okmányok alatt
eredeti, érvényes okmányokat kell érteni. Előírt életkor „szívvel jelölt” ♥ részt lásd a túloldali táblázatban!
KRESZ OKTATÁS: Amennyiben a tantermi interaktív oktatási formát választod úgy egy foglalkozás 4 tanórából áll. A tanórák 45 percesek 10
perces szünetekkel. A tantermi interaktív foglalkozásokra: munkanapokon 8:00 – 18:00; szombaton 8:00 – 12:00 óra között járhatsz.
KEDVEZMÉNYEK; 1. A www.kreszteszt.info, www.kreszabc.hu, lapunkhoz való hozzáférés ingyenes. 2. Teljes körű ügyintézést vállalunk
(kivétel a KRESZ pótvizsga). Mit jelent ez? Neked semmi mást nem kell tenned, mint felkészülni a sikere vizsgákra, és ott a legjobb tudásod
nyújtani. Mi vállaljuk ügyeid intézését, és a vizsgák megszervezését. 3. Közúti elsősegély tanfolyam helyben (tanfolyamdíj 12.100 Ft + vizsgadíj
7.900 Ft), fizetése az elsősegély-tanfolyam kezdésének napján esedékes. 4. Orvosi vizsgálat beiratkozáskor: a szomszédban; szükséges hozzá (7.200
Ft. + TAJ kártya** + személyi igazolvány** + lakcím kártya** ) 5. Jármű típust, oktatót választhatsz, és előre lekötheted az oktatás időpontját.
t

BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES: 1.) az előírt életkor♥ betöltése 2.) személyi igazolvány, vagy útlevél** 3.) + lakcím kártya** 4.) az elméleti
tanfolyam díja, a KRESZ vizsga díja, magyar állampolgárság, vagy magyarországi lakóhely. Ha már van valamilyen kategóriás jogosítvány**
a birtokodban, akkor annak bemutatása beiratkozáskor feltétlenül szükséges. Ha a vezetői engedélyt** 1984. január 01 után szerezted, felmentést
kapsz a közúti elsősegély-tanfolyam és vizsga, valamint az orvosi vizsgálat alól, így a jogosítvány költségeiből 27.000 Ft.-ot takaríthatsz meg.
Lásd! Vonzatköltségek.
A SIKERES KRESZ VIZSGA FELTÉTELE: 1.) az előírt életkor♥ betöltése 2.) min. 28 tanórás felkészülés 3.) orvosi alkalmassági igazolás**
(jogsival rendelkezőknek a jogsi felmutatása**), az elméleti tanfolyam + a vizsgadíj befizetése. KRESZ-vizsga helyszíne: A mindenkori „Vizsgajelentő” szerint, Lásd. a felsorolást a „Felnőttképzési szerződés” 3. pontja. A „Vizsgajelentőt” szíveskedj az irodánkban aláírni. KRESZ-vizsgán
15 perccel előbb jelenj meg, vidd magaddal a személyi igazolványod**. A vizsgarend tájékoztatóját a záró szombat oktatási anyagában találod.

Észrevétel, javaslat, panasz, jogorvoslat, áthelyezés: Hallgató a tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesség leírásához
http://www.jogositvany.hu/hatosagi-koltsegek-kotelezettsegek-mentessegek oldalon férhet hozzá. Hallgató az oktatással kapcsolatos észrevételeit,
javaslatait az iskolánkban az „ÜGYFÉL ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍV”-en teheti meg. Ha munkánkkal, együttműködésünkkel kapcsolatosan
panaszaid lennének, akkor azt szíveskedj az Autósiskola vezetőjével megbeszélni. Megoldhatatlannak látszó ügyekben a PTK. törvényei az
irányadóak, és ennek megfelelően kaphatsz jogorvoslatot. Ha tanulmányaid máshol kívánod folytatni, ezt 3 példányos formanyomtatvány KÉPZÉSI IGAZOLÁS - kitöltésével iskolánkban megteheted.
ÜGYINTÉZÉS: (befizetés, elszámolás); Hallgató a vezetésoktatásért fizetett összeget az Autósiskolával alvállalkozói jogviszonyban álló
vezetésoktató számlájára fizeti. Az elméleti-és a vezetési oktatás költségeinek befizetése csak az Autósiskola irodájában történhet. (Bevételi
pénztárbizonylaton, vagy készpénzfizetési számlán). A bizonylatokat, illetve a számlákat őrizd meg, mert a NAV másolatot nem fogad el! Az
elméleti oktatás, és az első KRESZ vizsgadíj befizetéséről, a Hallgató választása szerint vagy céges készpénzfizetési számlát, vagy bevételi pénztár
bizonylatot állítunk ki.
VEZETÉSOKTATÁS és a BEFIZETÉSI RENDJE: Vezetési tan-és pótórák befizetése csak az autósiskolában a gyakorlati oktató számlájára
történhet. A képzés díját a „Felnőttképzési szerződés” 5. pontja tartalmazza. Az elméleti- és a vezetési oktatás időtartama a kötelezően elírt órák
teljesítésére vonatkozik. Hallgató és Képzőszerv közös érdeke a sikeres vizsga, ezért a program határideje annyi nappal bővül, ahány pótórát vesz a
Hallgató. Hallgatónak a levezetett tan-és vizsgaórákat, a pótórákat és pótvizsga órákat, valamint a levezett kilométereket az oktatóval egyetemben a
„VEZETÉSI KARTONON”-on aláírásával kell igazolni. Az előírt vezetési tanórák levezetése kötelező. Egy vezetési tanóra 50 perces, majd 10
perc szünet következik. Az alapképzés időtartama alatt 2 vezetési tanórát, vagyis egy nap csak (1x2) tanórát szabad tartani. Az alapképzést
követő napokon (2x2) tanórát is lehet vezetni, de 2 vezetési tanóra után 1 óra szünetet közbe kell iktatni. A gyakorló vezető, a másik
intézménytől áthelyezett, és a KRESZ vizsgára nem kötelezett Hallgatók „B” kat. vezetési óráinak díja egységesen 5.000 Ft/vezetési óra, míg
a motoros kategóriákban egységesen 3.000 Ft/vezetési óra! A kötelezően előírt vezetési órákon túl vezetett tanórák pótóráknak minősülnek. A
pótórák költsége „B” kat. esetén 5.000 Ft, míg a motoros kategóriákban egységesen 3.000 Ft/vezetési óra! Vezetés megkezdésének feltétele; a
sikeres KRESZ-vizsga és minimum 10 vezetési óra költségének befizetése. Oktatójárműre osztás: a sikeres KRESZ vizsga után az autósiskolában
történik. Vezetés oktatás váltási helye és ideje; az oktatóval való egyeztetés alapján lehetséges. A vizsgadíjakat: a „Tájékoztatató” mellékletét
képező KÖLTSÉG táblázat tartalmazza. Vizsgahelyek: 1119 Budapest, Petzvál József u. 39. Tel: 371-3056 vagy *1195 Budapest, Vas Gereben utca
2-4. Tel: 348-2060 vagy *2311 Szigetszentmiklós, Csepeli út hrsz: 180/6. Tel: 06-(24) 525-743 vagy 1141 Budapest, Komócsy utca 17-19. Tel: 4602202. A vizsga ott történik, ahol a leghamarabb kapunk vizsga-időpontot. Vezetési foglalkozásokra, vizsgákra vidd magaddal személyi
igazolványod**, és ha már van valamilyen jogosítvány** a birtokodban, akkor azt is. A megbeszélt és lejelentett vizsgát utólag már nem lehet
lemondani és módosítani, viszont az illetékes Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztálya a
Hallgató kérésére adhat vizsga felfüggesztést, illetve halasztást. Amennyiben az oktató vagy az oktatójármű hibájából hiúsul meg a vizsga, Lásd!
„Felnőttképzési szerződés” 4/a részt. A vizsgákon legalább 15 perccel előbb jelenj meg. Vezetési vizsgát csak a kötelezően előírt életkor♥ betöltése
után tehetsz, illetve ”B” kategóriás forgalmi vizsgát akkor, ha a kötelezően előírt 29 vezetési óra, illetve az 580 kilométer levezetésének eleget tettél.
A vezetési gyakorlaton mindkét fél köteles 20 percet várakozni. Hallgató a vezetési foglalkozásról történő késést, illetve hiányzást az oktató
számlájára kifizeti és a kiesett időt, vezetéssel pótolja. Oktatói késés, ill. hiányzás esetén az oktató a kiesett időt vezetéssel pótolja. A sikertelen, vagy
a Hallgató bármely hibájából meghiúsult vizsga utáni vizsga, pótvizsgának minősül. Hallgató az elkezdett elméleti oktatás és- a levezetett gyakorlati
tanórák tandíját, illetve a lejelentett vizsgának a díját nem követelheti vissza.

VIZSGADÍJAK
FORGALOM

ÖSSZESEN

KRESZ TANFOLYAM

KORHATÁR
KRESZ VIZSGA
VEZETÉSI VIZSGA

11.000 Ft.
11.000 Ft.
11.000 Ft.
11.000 Ft.
3.600 Ft.
11.000 Ft.

15.600 Ft.
20.300 Ft.
20.300 Ft.
20.300 Ft.
11.800 Ft.
15.700 Ft.

16 év 6 hó
23 év 6 hó
17 év 6 hó
15 év 6 hó
14 év 6 hó
-------

16 év 9 hó
23 év 9 hó
17 év 9 hó
15 év 9 hó
14 év 9 hó
-------

17 év
24 év
18 év
16 év
14 év
korhatár nélkül

4.700 Ft.
4.700 Ft.

11.000 Ft.
11.000 Ft.

20.300 Ft.
15.700 Ft.

korhatár nélkül

korhatár nélkül

-------

-------

korhatár nélkül
korhatár nélkül

4.700 Ft.
4.700 Ft.

11.000 Ft.
11.000 Ft.

20.300 Ft.
15.700 Ft.

korhatár nélkül

korhatár nélkül

-------

-------

korhatár nélkül
korhatár nélkül

4.700 Ft.

11.000 Ft.
11.000 Ft.

20.300 Ft.
15.700 Ft.

korhatár nélkül
korhatár nélkül

korhatár nélkül
korhatár nélkül

korhatár nélkül
korhatár nélkül

KRESZ

RUTIN

„B” (személygépkocsi)
„A” (motor legalább 40 kW)
„A2.” (motor 25-35 kW között)
„A1” (motor 11 kW-ig)
„AM” (moped 4 kW-ig)
„A1”- ről, „A2.”-re, 2 éven belül

4.600 Ft.
4.600 Ft.
4.600 Ft.
4.600 Ft.
4,600 Ft.

→
4.700 Ft.
4.700 Ft.
4.700 Ft.
3.600 Ft.
4.700 Ft.

„A1” – ről, „A2.”-re, 2 éven túl
„A1” – ről, „A”-ra, 2 éven belül

4,600 Ft.

„A1” – ről, „A”-ra, 2 éven túl
„A2” – ről, „A.”-ra, 2 éven belül

4,600 Ft.

„A2” – ről, „A”-ra, 2 éven túl

4,600 Ft.
4,600 Ft.

KATEGÓRIÁK

-------------------

„B”-vel, „A1”-re

-------

„B”, „A” (min. 40 kW),
„A2” (25 kW- 35 kW), „A1” (11 kW-ig)

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK
1.) Közúti elsősegély tanfolyam költsége
2.) Közúti elsősegély vizsga költsége
3.) Orvosi vizsgálat költsége
4.) Okmányiroda költsége
TOVÁBBI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN

„AM” (moped 4 kW-ig)

12.100 Ft.
7.900 Ft.
7.200 Ft.
-------------------------------------27.200 Ft.

12.100 Ft.
7.9000 Ft.
-----------------------------

-------------------------20.000 Ft.

Érvényes vezetői engedéllyel rendelkezőknek az 1.)-es, a 2.)-es, és a 3.) rubrika költségeit nem kell megfizetni.
KÖTELEZŐ ELMÉLETI ÓRÁK

KATEGÓRIÁK

KRESZ

Szerkezeti
üzemeltetési
4
4
4
4
4
-----1
------

Kötelező
össz. óra
28
28
28
28
28
-----3
-----3
------

„B” (személygépkocsi)
„A” (motor legalább 40 kW)
„A2” (motor 25 kW- 35 kW)
„A1” (motor 11 kW-ig)
„AM” (moped 4 kW-ig)
„A1”- ről, „A2.”-re, 2 éven belül
„A1” – ről, „A2.”-re, 2 éven túl
„A1” – ről, „A”-ra, 2 éven belül

16
16
16
16
16
-----1
------

Vezetés
elmélet
8
8
8
8
8
-----1
------

„A1” – ről, „A”-ra, 2 éven túl
„A2” – ről, „A.”-ra, 2 éven belül

1
------

1
------

1
------

1
1

1
1

„A2” – ről, „A”-ra, 2 éven túl
„B”-vel, „A1”-re)

OKTATÁSI
KÖLTSÉGEK
„B” (személygépkocsi)
„A” (motor legalább 40 kW)
„A2” (motor 25 kW- 35 kW)
„A1” (motor 11 kW-ig)
„AM” (moped 4 kW-ig)

1
1

ELMÉLET
30 - 50 ezer Ft között
30 - 50 ezer Ft között
30 - 50 ezer Ft között
30 - 50 ezer Ft között
30 - 50 ezer Ft között

3
3

VEZETÉS
1 vez. óra 4.000 –5.000 Ft között
1 vez. óra 2.200 – 2600 Ft között
1 vez. óra 2.200 – 2600 Ft között
1 vez. óra 2.200 – 2600 Ft között
1 vez. óra 2.200 – 2600 Ft között

VEZETÉSI ÓRÁK
2
------------------------------------

Vizsga
óra
+1
1+1
1+1
1+1
1+1
1+1
1+1
1+1

Előírt
vez.óra
30
28
18
18
12
14
10
18

2
4

-----------

1+1
1+1

12
14

2
------

-----------

1+1
+1

10
3

Rutin

Városi

Országúti

Éjszakai

9
10
6
6
4
4
2
6

14
11
8
8
6
6
4
8

4
5
2
2
----------2
2
2

4
4

4
4

2
1

4
1

OKTATÁSI KÖLTSÉG ÖSSZESEN
120 – 150 ezer Ft között
91.600 – 112.800 Ft között
69.600 – 86.800 Ft között
69.600 – 86.800 Ft között
56.400 – 71.200 Ft között

A pótórák költsége egységesen 5.000 Ft
A pótórák költsége egységesen 3.000 Ft.
A pótórák költsége egységesen 3.000 Ft.
A pótórák költsége egységesen 3.000 Ft.
A pótórák költsége egységesen 3.000 Ft.

VEZETŐI ENGEDÉLY ÁTVÉTELE: (nem magyar állampolgárnak 6 hónapos itt tartózkodás igazolása szükséges) a VEZETŐI
ENGERDÉLY átvétele az Okmányirodában történik. Az ehhez szükséges tanulmányaid befejezéséről szóló igazolást 3 munkanapon belül az illetékes
Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztálya adja ki. Kiváltásához vidd magaddal személyi
igazolványod**, min. a 8 általános elvégzését igazoló iskolai vagy ettől magasabb szintű bizonyítványod**, a Magyar Vöröskereszt által kiadott
közúti elsősegély IGAZOLÁST** és, ha már van valamilyen jogosítvány** a birtokodban, akkor azt is. Ügyfélszolgálati irodákat, Lásd!
Felnőttoktatási szerződés 3. pontjában, valamint a www.okmanyiroda.hu weblapon.
További információt; a Személyi adatlap, és a „Felnőttképzési szerződés” tartalmazza. Képzőszerv a változtatással kapcsolatos minden jogát
fenntartja, a Hallgató ezt tudomásul veszi. Az itt olvasottakat a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jogosnak tartják, és szerződésben
aláírásukkal igazolják. A tájékoztató 2018. 01. 01.-től visszavonásig érvényes.
Eredményes tanulást és sikeres vizsgákat kívánunk! Tisztelettel a NON–STOP Autósiskola dolgozói!

