Kerék Autósiskola Kft
Tájékoztató
„B” járművezető-képzésben résztvevők
számára
Cím: Szombathely, Széchenyi utca 4-6.

Telefon: 94/312-794, 30/92-75-210, 30/235-85-44

Web: www.kerekautosiskola.hu

E-mail: kerekautosiskola@index.hu

Ön a Kerék Autósiskola Kft. tájékoztatóját tartja a kezében.
Örömmel vesszük döntését, hogy járművezetői vizsgára iskolánkban
kíván felkészülni. Jó felkészülést, sikeres vizsgát és balesetmentes
közlekedést kívánunk!
Képzőszerv neve:
Azonosítója:
Címe:
Telefonszáma:
Web címe:
E-mail címe:

Kerék Autósiskola Kft.
9955
Szombathely, Széchenyi utca 4-6.
94/312-794
www.kerekautosiskola.hu
kerekautosiskola@index.hu

Cégbíróság bejegyzési száma:
18-09-111457
Felnőttképzési nyilvántartási száma: 00019-2013
Iskolavezető neve:
Telefonszáma:
Web címe:
E-mail címe:

Dávid László (10264)
30/ 92-75-210
www.kerekautosiskola.hu
kerekautosiskola@index.hu

Ügyvezető neve: Dávid Lászlóné
Telefonszáma: 30/ 92-75-210
Web címe:
www.kerekautosiskola.hu
E-mail címe: kerekautosiskola@index.hu
Ügyfélfogadó és telephely címe: Szombathely, Széchenyi utca 4-6.
Telefonszáma: 94/312-794

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő-szerda-péntek: 9:00-12:00-ig
Kedd-csütörtök:
14:00-17:00-ig
Felügyeleti szerv neve:
Címe:
Telefon:

Vas megyei Kormányhivatal Közlekedési
Felügyelősége
Szombathely, Wesselényi utca 7.
94/518-230

A tanfolyamra jelentkezés feltételei:
Tanfolyamra az a jelentkező vehető fel, aki
- a vezetői engedély feltételéül meghatározott életkort
betöltötte, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb

- egészségügyi feltételeknek megfelel
- nyilatkozik, hogy utánképzési kötelezettség alatt nem áll
- az alapfokú (8 általános) iskolai végzettséget megszerezte

A tanfolyamra történő felvétel módja, feltételei:
- Képzési szerződést köt (18 életévet be nem töltött személy esetén,
törvényes képviselő aláírása is szükséges)
- orvosi alkalmasságról szóló igazolás kiállíttatása, illetőleg az alapfokú
iskolai végzettség meglétének igazolása nem szükséges, de a
vizsga feltétele annak megléte és igazolása.
- Ha van érvényes vezetői engedélye, annak fénymásolata
- Személyes adatait előzetes jelentkezési lapon megadnia

A képzési szerződés aláírásával a tanfolyamra felvett tanuló igazolja,
hogy a jelen vállalási szabályzatot megismerte, annak egy példányát
átvette és a benne foglaltakat elfogadja.
A képzési szerződés aláírásával és a vállalási feltétel átvételével
szerződés jön létre a képzőszerv és a tanuló között a képzés teljes
elméleti és gyakorlati oktatásának végrehajtására.

Jogszabályban előírt életkori feltételek „B” kategóriában:
- beiratkozáshoz:
16 és fél év
- elméleti vizsgához:
16 és háromnegyed év
- gyakorlati vizsgához:
17 év
A jelentkezéshez nem szükséges 2-es csoportú egészségügyi
alkalmasság, sem előzetes PÁV vizsgálat.
Részvétel a foglalkozásokon:
A járművezető-képzés (elmélet-gyakorlat) tanfolyam keretében történik. A
hallgató köteles az előírt foglalkozásokon megjelenni.
A mozgáskorlátozott vagy siket tanulót a képzés elméleti tantárgyainak
tantermi foglalkozásain való részvétel alól (kérésre) az iskolavezető mentesíti. A
mentesített tanulók felkészülésében a képzőszerv a tanulóval kötött külön
megállapodás szerint működik össze.

Elmélet:
- Az elméleti foglalkozás órái 45 percesek
- Naponta 4 foglalkozási óra tartható
- A hiányzást pótórák igénybevételével, vagy másik tanfolyam
azonos témakörű óráin óráin való részvétellel kell pótolni.

Gyakorlat:
- A gyakorlati vezetés minden elméleti tárgy sikeres vizsgája után
kezdhető meg.
- A gyakorlati órák időtartama 50 perc, 10 perces szünettel.
- Naponta alapoktatásban 2 óra tartható, főoktatásban napi 4 óra,
2 óra után 1 óra szünet közbeiktatásával.
- A gyakorlati vezetésre a hallgatóval alkalmanként egyeztetett
időpontban kerül sor. Amennyiben a tanuló betegség, halaszthatatlan
egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a vezetési órán, úgy azt
közvetlenül az oktatónak (személyesen vagy telefonon) kell legkésőbb
24 órával előbb jeleznie.

- Késve vagy egyáltalán be nem jelentett hiányzás esetén az oktató a
megbeszélt helyszínen várakozik a foglalkozási óra kezdetétől 20 percig
utána eltávozhat. Ebben az esetben a tanuló egy óradíjjal tartozik
megfizetni.
- Amennyiben a tanuló úgy érzi, hogy az oktatójával nem alakul ki az a jó
kapcsolat, ami az eredményes felkészülés feltétele, úgy választhat
másik oktatót.

Tanfolyam tantárgyai és óraszámai:
Alapismeretek elmélet:
Közlekedési alapismeretek (KRESZ) :
16 óra
Szerkezeti és Üzemeltetési Ismeretek (SZÜ) : 4 óra
Járművezetés elmélete (JE) :
8 óra
Járművezetési gyakorlat:
Alapoktatás (A) :
Főoktatás (F) :
- városi vezetés (F/V) :
- országúti vezetés (F/O) :
- éjszakai vezetés (F/É) :
Forgalmi vizsga:

9 óra
20 óra
14 óra
4 óra
2 óra
1 óra

Munkatársaink és oktatójárműveik:
Andrékó Sándor (10057)
Maróthy Róbert (12940)
Dávid László (10845)
Dávid Tamás (10848)
Derecskei Csaba (10896)
Lendvai Imre (12759)
Sipos Zoltán (10180)

Fiat Panda
Ford Fusion
VW Golf Plus
Fiat Stilo
Suzuki Swift III
Toyota Yaris
Fiat Panda

Tandíjak személygépkocsi kategóriában:
Közlekedési alapismeretek (Kresz) oktatás:
Járművezetési gyakorlati oktatás:
e-Learning elméleti oktatás díja:

31.000 Ft
3.900 Ft/óra
9.000 Ft

Az elméleti tandíjakat a 3. foglalkozásig egy összegben, készpénzben
kell befizetni a képzőszervnél.
A gyakorlati vezetés óradíjának befizetése készpénzben, akár több
részletben is történhet. Az óradíjat az oktatónál lehet befizetni
készpénzfizetési számla ellenében.
A képzőszervnél meghirdetett kedvezmények nem vonhatóak össze!
Pótórák díja az alapórával megegyező.
A vizsgára jelentkezés feltételei:
Elméleti vizsgára bocsátható aki,
- a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte
- a vezetői engedély kiadásának feltételéül meghatározott életkort
betöltötte, vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb

Gyakorlati vizsgára bocsátható, aki
- az összes elméleti tantárgyból sikeres vizsgát tett
- a tanfolyam kötelező gyakorlati foglalkozásain részt vett
- a vezetői engedély kiadásának feltételéül szabott életkort
betöltötte
- a kötelezően előírt 30 óra mellett 580 km kötelező
menettávolságot teljesítette

Fontos tudnivalók a vizsgákról:
- a közúti járművezetők elméleti vizsgája kizárólag számítógépes
elméleti (SZEV) vizsga formájában bonyolítható le
- a rendelkezésre álló különböző nyelvű SZEV- vizsgaanyagok közül
a vizsgázó állampolgárságára tekintet nélkül választhat

- vizsgára csak az a vizsgázó mehet, aki szerepel a vizsgajegyzőkönyvben
- a tanuló a kiírás szerinti időpontban a vizsga helyszínén vizsgára alkalmas
állapotban megjelenni
- személyazonosságát hitelt érdemlően igazolja (érvényes
személyazonosító, illetve személyi igazolvány, érvényes útlevél,
lakcímkártya, kártyaformátumú vezetői engedély)
- vezetői engedéllyel rendelkező vizsgázónak minden vizsgán be kell
mutatnia érvényes vezetői engedélyét.
- a vizsgára kiírt időpontban meg nem jelenő vizsgázó újabb vizsgát csak
akkor tehet újabb vizsgadíj befizetése nélkül, ha távolmaradását
legkésőbb a vizsgát megelőző 5 napon belül a Vas megyei Kormányhivatal
Közlekedési Felügyelőségének személyesen vagy írásban bejelenti.
- aki a vizsgán nem felelt meg, újabb vizsgát csak 3 munkanap elteltével
tehet.
- a tanuló vizsgára bocsátásának feltételeit a Vas megyei Kormányhivatal
Közlekedési Felügyelősége ellenőrzi
- a vizsgáztatást a Vas megyei Kormányhivatal
Közlekedési Felügyelősége szervezi és végzi
- a vizsgán a Nemzeti Közlekedési Hatóság vizsgabiztosi névjegyzékében
szereplő vizsgabiztos működik közre
- szemüveg, kontaktlencse használata (ha az orvos előírja) a gyakorlati
a vizsgán kötelező
Szóbeli vizsga lehetőségei:
- az egészségi állapotából következően a tanulási képességet vizsgáló
magyar szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított szakértői
szakvéleménnyel igazoltan szövegértési vagy szövegolvasási
nehézséggel küzdő személy szóban is vizsgázhat
- kérelemre a hallássérült személy is tehet szóbeli vizsgát, amelyen a
Vas megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége
által kirendelt, a jelenlegi Tolmácsok Országos
Névjegyzékében nyilvántartott jelnyelvi tolmács fog közreműködni
- a Vas megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségétől
kapott engedély alapján a magyar nyelvet

nem anyanyelvi szinten beszélő, értő, külföldi állampolgár, amennyiben
nem áll rendelkezésre vizsgaanyag a vizsgázó állampolgársága szerinti
hivatalos nyelven, tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet.

A tolmácsot a Vas megyei Kormányhivatal
Közlekedési Felügyelősége, az Országos Fordító és
Fordításhitelesítő Irodából rendeli meg.
Ha az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda a tolmácsolást
nem tudja biztosítani, akkor annak ellátására a kiválasztott nyelvben
jártas más alkalmas személyt kell kirendelni.
- Tolmács közreműködésével lefolytatandó elméleti vizsgák esetében a
a képzőszervnek a vizsgaigényt, a vizsga időpontját megelőző 15 nappal
korábban be kell nyújtania a vizsgabizottsághoz.

Vizsgák érvényessége:
A tanuló az elméleti 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 elméleti vizsgára kizárólag a tanfolyam megismétlését követően
jelenthető. A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga 2 évig érvényes.
Gépjárművezetési gyakorlatból tett a megelőző 2 éven belüli ötödik sikertelen
vizsga után rendkívüli pályaalkalmassági (PÁV) vizsgálatokon kell részt venni.
Újbóli vizsgán csak sikeres pályaalkalmassági vizsgálat után lehet részt venni.

A vizsga felfüggesztése:
A vizsgabiztos felfüggeszti azon vizsgázó vizsgáját , aki
- személyazonossága, vagy személyi adatai tekintetében a vizsgabiztost
megtévesztette, vagy megkísérelte
- a vizsgán szeszes ital, vagy más hasonlóan ható szer hatása alatt van,
vagy egyébként a jármű biztonságos vezetésére alkalmatlan állapotba
van
- a vizsgabiztost döntésének meghozatalában előny adásával vagy
ígérettel, fenyegetéssel befolyásolni törekedett

- a vizsga eredményét befolyásoló, illetve meg nem engedett
segédeszközt használ
Ezen esetekben a Vas megyei Kormányhivatal Közlekedési
Felügyelősége
az érintett vizsgázót a vizsgából legfeljebb 6 hónapi időtartamra eltilthatja.
A vizsgabiztos a vizsgát felfüggeszteni, a vizsgázót pedig a Vas megyei
Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége a vizsgából legfeljebb 3 hónapi
időtartamra eltilthatja, ha a vizsgázó a vizsga rendjét megzavarja.

Vizsgadíjak:
Közlekedési alapismeretek (Kresz) vizsga:
Forgalmi vizsga:

4.600 Ft
11.000 Ft

A vizsgadíjakat a Vas Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségén
személyesen, vagy a képzőszerven keresztül lehet befejezni.

Tantárgyak hallgatása, vizsgája alóli mentesítések:
A 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet alapján a tanfolyam tantárgyainak oktatása
során, a foglalkozásokon való részvétel alól felmenteni lehetőség nincs az
autósiskola által végzett képzési kategóriában.

A vizsgaigazolás kiadása:
Az adott kategória megszerzésére irányuló, a GKM rendeletben meghatározott
összes vizsgakövetelmény teljesítése esetén az utolsó sikeres vizsgaesemény
eredményének rögzítését követően a vizsgaigazolás elektronikus úton kerül
kiállításra és megküldésre a közúti közlekedési nyilvántartó szerv részére. A
tanulónak a sikeres vizsgája után legalább 3 munkanappal a Kormányablakba,
vagy Okmányirodába kell mennie a vezetői engedély kiadásának ügyintézése
végett. Amit vinnie kell: személyi igazolvány, lakcím kártya, orvosi alkalmassági,
közúti elsősegélyből tett sikeres vizsga igazolása, vezetői engedély (ha
rendelkezik vele).

Vezetői engedély kiadása:

Ha a tanulónak már van vezetői engedélye, illetve igazolja az elsősegély nyújtási
ismeretek megszerzését, akkor a sikeres forgalmi vizsga után a Közlekedési és
Útügyi Osztály elektronikus úton kiállítja és megküldi a vizsgaigazolást a közúti
közlekedési nyilvántartó szerv részére. A vizsgázónak csak a Kormányablakba,
vagy Okmányirodába kell mennie ügyintézés végett.

Egyéb felmerülő költségek:
- egészségügyi alkalmassági igazolás díja, amely életkortól függően
változhat és a háziorvosnak fizetendő
- az elsősegély nyújtási ismeretek megszerzése és vizsgája a
járművezető képzéstől független. Önállóan vagy képzőszervünk
szervezésében a Magyar Vöröskereszt Vas Megyei Igazgatóságán
(Szombathely, Domonkos utca 8.) valósítható meg.
(vizsgadíj: 7.900 Ft)

Tanuló áthelyezés módja, következményei:
A képzési szerződés aláírásával a tanfolyamra felvett tanuló igazolja, hogy a
jelen vállalási szabályzatot megismerte, annak egy példányát átvette és a benne
foglaltakat elfogadja. A képzési szerződés aláírásával és a vállalási feltétel
átvételével szerződés jön létre a képzőszerv és a tanuló között a képzés teljes
elméleti és gyakorlati oktatásának végrehajtására. Amennyiben a jelentkező a
tanfolyam megkezdése után részvételét visszamondja (azaz a megállapodást
felbontja) a befizetett elméleti tandíj foglalóként nem visszafizetendő.
Amennyiben a tanuló a képzés egy részének elvégzése után (Pl. az elméleti
képzés után, vagy a gyakorlati vezetés közben) kéri áthelyezését másik
képzőszervhez, a tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló képzési
igazolás kiadása az óradíjak pontos elszámolása után, 15.000 Ft egyszeri
adminisztrációs és ügyintézési díj megfizetésére kötelezi a tanulót. Amennyiben
a tanuló az első forgalmi vizsga után kéri áthelyezését, adminisztrációs költség
nem terheli.

Nem magyar állampolgár jelentkezése a tanfolyamra:
- EGT tagállam állampolgára esetén magyarországi bejelentett lakcím
- Nem EGT tagállam állampolgára esetén 6 hónapot meghaladó
magyarországi tartózkodási engedély

- külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és
annak hiteles fordításával megegyező dokumentum nem kötelező, ha a
dokumentum szerepel a Nemzeti Közlekedési Hatóság által létrehozott
„Bizonyítvány és Oklevél Mintatár”-ban.
- A külföldi bizonyítványoknál és okleveleknél hatáskörrel rendelkező
magyar hatóság által hozott elismerő határozattal honosítási záradékkal
hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, vagy 3 hónapnál nem
régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállítotthallgatói
jogviszony igazolással, mely kimondja, hogy adott bizonyítván, oklevél
legalább alapfokú végzettséget igazol.

A tanuló jogai, kötelességei:
Joga van a tanulónak:
- a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv
vállalási feltételeit
- a „B” kategóriához tartozó vizsgát az első sikeres elméleti vizsga
időpontjától számított 2 éven belül befejezni
- az elméleti tanfolyamon a hiányzások pótlása érdekében akár több
tanfolyamot is igénybe vehet
- oktatót-kocsitípust választani és azon az autón vizsgázni amelyiken
tanult
- a megbeszélt gyakorlati vezetési órákat legalább 24 órával előtte
lemondani
- jogos esetekben panaszt tenni
- titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától egyaránt a
személyiségét érintő kérdésekben

Kötelessége a tanulónak:
- a tandíjat minden esetben előre befizetni
- a képzőszerv tanrendjét és pénzügyi előírásait elfogadni és betartani
- az elméleti és gyakorlati fogalakozásokon 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 felkészülni és az oktatói utasításokat követni
- késés esetén az oktatóra legalább 20 percet várni
- munkavédelmi előírásokat betartani
- a vizsgákon személyi okmányait magánál tartani, józan, kipihent
állapotban megjelenni

Az Autósiskola jogai, kötelességei:
Joga van az Autósiskolának:
- szerződést bontani, ha a tanuló kötelezettségei közül bármelyiket
megszegi
- a képzőszerv bármely tárgyi eszközében keletkezett károkért
kártérítést követelni
- az oktatást visszautasítani, ha a tanuló nem megfelelő állapotban
jelenik meg
- a megbeszélt gyakorlati és elméleti órákat 24 órával előtte lemondani,

majd későbbi időpontban pótolni

Kötelessége az Autósiskolának:
- a tanfolyami oktatás megtartása a törvényben előírtak szerint
- a képzés és a vizsga személyi és tárgyi feltételeit biztosítani
(tanterem, autó, oktató)
- a tanuló költségére megszervezni a pótvizsgát (pótóra+vizsgadíj)
- késés esetén a tanulóra legalább 20 percet várni
- a tanuló adatait titkosan kezelni

A képzést engedélyező hatóság:
Neve:
Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti
Gépjármű-közlekedési Hivatal
Cím:
1082. Budapest, Vajdahunyad út 45.
Telefonszáma: 06/1/814-18-18

Áraink
2018.02.06.-tól

Elméleti oktatás díja (28 óra kötelező):

31.000 Ft

Gyakorlati oktatás díja (30 óra kötelező):
(30 óra × 3.900 Ft = 117.000 Ft)

3.900 Ft/óra

Teljes képzés díja ( elmélet + gyakorlat 30 óra ):

148.000 Ft

Kedvezményeink

Otp Junior kártyabirtokosoknak a teljes képzésből:
(elmélet: 26.350 Ft; gyakorlat 30 óra × 3.315 Ft = 99.450 Ft)

15 %
összesen: 125.800 Ft

Diákigazolvánnyal rendelkezőknek a teljes képzésből:
(elmélet: 24.800 Ft; gyakorlat 30 óra × 3.120 Ft = 93.600 Ft)

20 %
összesen: 118.400 Ft

Vas megye kártyabirtokosoknak az elméleti képzésből:
(elmélet: 15.500 Ft; gyakorlat 30 óra × 3.900 Ft = 117.000 Ft)

50 %
összesen: 132.500 Ft

A kedvezményeink nem vonhatóak össze és a kötelező óraszámra érvényesek!

Vizsgadíjak

Elméleti vizsga:
Gyakorlati vizsga:

4.600 Ft
11.000 Ft

Tevékenységet jellemző mutatók:
2018. II. negyedév
Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ): 130,31%
Vizsga Sikerességi Mutató (VSM):
- Elmélet: 45,68 %
- Gyakorlat: 50,00%
Képzési Költség (KK): 183.460 Ft

.

