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Vállalkozási feltételek
„A1”, „A2”, „A” kategória
Sok szeretettel köszöntöm Tisztelt leendő Tanulónkat, és egyben hagy gratuláljak magam és
munkatársaim nevében, hogy az Árvai Autósiskolát választotta. Bízom benne, hogy a
szolgáltatással, melyet nyújtunk maradéktalanul elégedett lesz.
1. A képző szerv megnevezése: Árvai Autósiskola
Címe: 3526 Miskolc, Lehel utca 2. Tel: 46/347-890 Mobil: 70/944-3142
Tulajdonos: ügyvezető Árvai Attiláné
2. A cég formája: egyéni vállalkozás
Vállalkozói engedély nyilvántartási száma: 30933687 Adószám: 66025571-1-25
3. Honlapja: www.arvaiautosiskola.hu
4. E-mail címe: arvaiautosiskola@t-online.hu
5. Iskolavezető neve: Fellinger Szilvia Iskolavezetői ig. sz.: 10133
Telefonszáma: 06-30/978-3155, e-mail címe: fellingerszilvi@freemail.hu
6. Képzési engedély száma: KE/ST/82/A/2608/1/2013.
7. Ügyfélfogadás: 3526 Miskolc, Lehel utca 2. (Platán Ház)
Hétfő – Péntek: 10-16 óráig.

Tel: 46/347-890

8. Székhely: 3526 Miskolc, Lehel utca 2.
9. Oktatási helyszínek: Az elméleti oktatás a tanfolyam-megnyitón bejelentett helyen.
Gyakorlati oktatás: Miskolc, Pozsonyi utca 6. (KRESZ-park)
Forgalmi váltások helye: az oktató és a tanuló megegyezése alapján.
10. A beiskolázás feltételei:
- „A1” kategória (max. 125 cm3, max. 11 kW ÉS max. 0,1 kW/kg
teljesítmény/saját tömeg arányú motor, továbbá motoros tricikli, amely
teljesítménye a 15 kW-ot nem haladja meg):
o betöltött 15,5 életév (elméleti vizsga legkorábban a 16. életév betöltése
előtt 3 hónappal tehető, gyakorlati vizsga a 16. életév betöltése után
tehető).
o 8 általános iskolai végzettség (bizonyítvány bemutatása)
o felnőttképzési szerződés
- „A2” kategória (motorkerékpár max. 35 kW, 0,2 kW/kg teljesítmény/saját tömeg
arányig ÉS amelyet nem kétszer akkora teljesítményű járműből alakítottak át):
o betöltött 17,5 életév (elméleti vizsga legkorábban a 18. év betöltése előtt 3
hónappal tehető, gyakorlati vizsga a 18. életév betöltése után tehető)
o 8 általános iskolai végzettség (bizonyítvány bemutatása)
o felnőttképzési szerződés
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„A” kategória (korlátlan teljesítményű motorkerékpár, továbbá a 15 kW-ot
meghaladó teljesítményű motoros tricikli):
o betöltött 23,5 életév (elméleti vizsga legkorábban a 24. év betöltése előtt 3
hónappal tehető, gyakorlati vizsga a 24. életév betöltése után tehető)
o 8 általános iskolai végzettség (bizonyítvány bemutatása)
o felnőttképzési szerződés

Vizsgadíjak:
KRESZ:
Rutin:
Forgalmi vizsga:
Összesen:

4.600 Ft
4.700 Ft
11.000 Ft
20.300 Ft

A jelentkezési laphoz csatolandó okmányok:
 I. csoportú egészségügyi alkalmassági igazolás 2 példányos (háziorvos adja)
 min. 8. általános iskolai bizonyítvány fénymásolata
 vizsgadíj befizetése, elméleti vizsgadíj: 4.600 Ft
 vezetői engedély fénymásolata (ha van)
I.

Elméleti képzés

Tanfolyamdíj befizetése egy összegben
(részletfizetés esetén az első befizetendő részlet: 35.000 Ft)
elméleti képzés díja: 30.000 Ft
Közlekedési ismeretek (KRESZ):
Járművezetés elmélete:
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
összesen:

16 óra
4 óra
4 óra
24 óra

Az elméleti órák 45 percesek.
A foglalkozáson való részvétel a 24/2005. (IV.21.) GKM. rendelet alapján kötelező!
Hiányzás esetén a mulasztott témakört egyénileg pótolni kell, ellenkező esetben vizsgára nem
bocsátható. Elméleti pótóra díja: ingyenes.
Az elméleti tanfolyamon szerzett ismeretekből vizsgát kell tenni:
Közlekedési ismeretekből, vezetéselméleti ismeretekből és szerkezeti és üzemeltetési
ismeretekből (számítógépen):
- ideje:
55 perc
- kérdések száma:
55
- az elérhető pontszám:
75 pont
- a megfelelési pontszám:
65 pont
Az elméleti vizsgára bocsátásnak feltétele az orvosi alkalmasságot igazoló orvosi
vélemény csatolása, valamint az alapfokú iskolai végzettség igazolása.
Az elméleti vizsga helye: Miskolc, József Attila u. 20.
A vizsgákon csak érvényes arcképes igazolvány felmutatása mellett lehet részt venni!
Sikertelen vizsga esetén pótvizsgát lehet tenni, legkorábban 3 munkanap elteltével.

3
A pótvizsga díja: 4.600 Ft.
A gyakorlati oktatáson való részvétel és a további vizsgák feltételei a sikeres elméleti vizsga.
A tanuló a tanfolyam kezdetétől (az első előadás dátumától) számított 9 hónapon belül
elméleti vizsgát kell tennie, illetőleg ugyanezen időponttól számított 12 hónapon belül
sikeres elméleti vizsgát kell tennie. Ezen határidőn túl a tanuló elméleti vizsgára
kizárólag a tanfolyam megismétlését követően jelenthető le.
II.

Gyakorlati képzés

„A1” alkategória:
A rutin vizsgára bocsátás feltétele a kötelezően teljesítendő 6 óra (alapoktatás)
levezetése. A forgalmi vizsgára bocsátás feltétele a sikeres rutin vizsga és a kötelezően
teljesítendő 10 óra levezetése (főoktatás) illetve a 240 km kötelező menettávolság
teljesítése.
Gyakorlati oktatási díj: 1.900 Ft/alapóra
Pótóra díja: 1.900 Ft/óra
-

6 óra (alapoktatás + járműkezelési vizsga)

-

8 óra ( városi vezetés)

-

2 óra (országúti vezetés)

-

1 óra forgalmi vizsga

11.400 Ft

20.900 Ft

A gyakorlati vezetési órákat csak sikeres elméleti (KRESZ) vizsga után lehet megkezdeni.
A felsorolt órák a kötelező minimális óraszámok, így amennyiben a feladatait a tanuló a
minimális óraszámban nem tudja elsajátítani a vizsgaérettség szintjére, pótórákat ajánlott
vennie. Egy gyakorlati óra időtartama: 50 perc.
Az oktató jármű típusa:
Yamaha YBR 125
„A2” alkategória:
A rutin vizsgára bocsátás feltétele a kötelezően teljesítendő 6 óra (alapoktatás)
levezetése. A forgalmi vizsgára bocsátás feltétele a sikeres rutin vizsga és a kötelezően
teljesítendő 10 óra levezetése (főoktatás) illetve a 240 km kötelező menettávolság
teljesítése.
Gyakorlati oktatási díj: 2.200 Ft/alapóra
Pótóra díja: 2.200 Ft/óra
-

6 óra (alapoktatás + járműkezelési vizsga)

-

8 óra ( városi vezetés)

-

2 óra (országúti vezetés)

-

1 óra forgalmi vizsga

13.200 Ft

24.200 Ft
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A gyakorlati vezetési órákat csak sikeres elméleti (KRESZ) vizsga után lehet megkezdeni.
A felsorolt órák a kötelező minimális óraszámok, így amennyiben a feladatait a tanuló a
minimális óraszámban nem tudja elsajátítani a vizsgaérettség szintjére, pótórákat ajánlott
vennie. Egy gyakorlati óra időtartama: 50 perc.
Az oktató jármű típusa:
Kawasaki ER 500
„A” kategória:
A járműkezelési vizsgára bocsátás feltétele a kötelezően teljesítendő 10 óra (alapoktatás)
levezetése. A forgalmi vizsgára bocsátás feltétele a sikeres rutin vizsga és a kötelezően
teljesítendő 16 óra levezetése (főoktatás) illetve a 390 km kötelező menettávolság
teljesítése.
Gyakorlati oktatási díj: 2.000 Ft/alapóra
Pótóra díja: 2.000 Ft/óra
-

10 óra (alapoktatás + járműkezelési vizsga)

-

11 óra (városi vezetés)

-

5 óra (országúti vezetés)

-

1 óra forgalmi vizsga

20.000 Ft

34.000 Ft

A gyakorlati vezetési órákat csak sikeres elméleti (KRESZ) vizsga után lehet megkezdeni.
A felsorolt órák a kötelező minimális óraszámok, így amennyiben a feladatait a tanuló a
minimális óraszámban nem tudja elsajátítani a vizsgaérettség szintjére, pótórákat ajánlott
vennie. Egy gyakorlati óra időtartama: 50 perc.
Választható járműtípusok:
Honda Hornet 600, Honda Hawk 650
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az oktatói munka folyamatossága érdekében,
amennyiben a megbeszélt időpontban és helyen a tanuló nem jelenik meg, vagy
akadályoztatását legalább 12 órával előtte nem közli az oktató, vagy az Autósiskola felé, az
így le nem vezetett órákat pótóraként köteles levezetni és kifizetni!
A forgalmi vezetés és vizsga országúton és Miskolc városban lesz. A forgalmi vizsga ideje:
50 perc. Sikertelen vizsga esetén legkorábban 3 munkanap elteltével pótvizsga tehető,
összesen 5 alkalommal. A pótvizsga díja: 11.000 Ft/alkalom, melyet a B-A-Z Megyei
Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége pénztárába kell befizetni.
Az első pótvizsgára három pótóra vétele ajánlott és a vizsgaóra befizetése kötelező.
A második – negyedik pótvizsgára öt pótóra vétele ajánlott és a vizsgaóra befizetése kötelező.
Az ötödik pótvizsga előtt tíz pótóra vétele ajánlott és a vizsgaóra befizetése kötelező.
Pótvizsgára a vizsgázó mindaddig nem jelenthető le, amíg a pénztári befizetését igazoló
számlát az Autósiskolában nem adja le.
Amennyiben már lejelentett vizsgáról a vizsgázó betegség miatt maradt távol, az erről szóló
orvosi igazolást a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségén kell leadni.
Ötszöri sikertelen vizsga után Pályaalkalmassági Vizsgálaton kell részt venni. Helye: 1082
Budapest, Vajdahunyad u. 45. Levélcím: 1445 Bp., Pf. 365. Tel: 1/814-1800, Fax: 1/8141851.
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A forgalmi vizsgát az első sikeres elméleti vizsgától számított két éven belül lehet letenni.
A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes. Ha a vizsgázó ez idő alatt a
vizsgáit nem fejezi be, minden sikeres vizsgája érvényét veszti, újabb vizsgát csak a
tanfolyam megismétlése után tehet. Közlekedési alapismeretek vizsga nélkül megszerezhető
kategória esetén a vizsgákat az első gyakorlati vizsga időpontjától számított 2 éven belül kell
letenni. A vezetői engedély kiadásának feltétele az elsősegély-nyújtási ismeretekből tett
sikeres vizsga.
Amennyiben más képzőszervnél kívánja folytatni tanulmányait, úgy az igényét a „Képzési
Igazolás” nevű 3 példányos nyomtatványon kell bejelenteni. Ebből egy példány a
képzőszervünknél marad, két példányt az új képzőszervhez a tanuló viszi magával. A képzési
igazolást az iskola vezetője az igényléstől számított 3 munkanapon köteles kiállítani.
Ha valamennyi vizsgáját sikeresen letette, a vizsgaigazolást a B-A-Z Megyei
Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségén az utolsó vizsgától számított 3 munkanap
után – Miskolc, József Attila u. 20. sz. alatt átveheti.
A vizsgaigazolás kiadásának időpontja:
Hétfő: 8.00-12.30
Szerda: 8.00-12.30 és 13.00-16:00
Csütörtök: 8.00-12.30
Vezetői engedélyét az Okmányirodán kezdeményezheti a vizsgaigazolás bemutatása
ellenében. Nem magyar állampolgárok, tartózkodási engedéllyel rendelkezők részére külön
tájékoztatást adunk.
Az elméleti tanfolyam első órája előtt az iskola vezetője, vagy megbízottja tanfolyammegnyitón ad részletes tájékoztatást a tanfolyammal és a vizsgákkal kapcsolatos összes
tudnivalókról. A képzés ideje alatt esetlegesen felmerülő problémájával Árvai Attiláné
Ildikóhoz fordulhat – ügyfélfogadási időben a 46/347-890-es telefonszámon.
A tanuló jogai:
-

a felügyeleti szervek által előírt minimális képzési szolgáltatást igénybe
venni

-

a befizetésről bizonylatot kapni

-

kérésre oktatót, képzőszervet változtatni

-

panasszal az iskolavezetőhöz, ill. a Közlekedési Felügyelethez fordulni

A tanuló kötelezettségei:
-

az előadásokon megjelenni

-

az esetleges hiányzásokat pótolni

-

a hiányzást gyakorlati foglalkozások esetén legalább 12 órával előtte
jelezni

-

a gyakorlati foglalkozásokon vezetésre képes állapotban megjelenni

-

a szolgáltatások ellenértékét részletekben vagy egy összegben előre
kifizetni
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A képző szerv jogai:
-

a képzést szüneteltetheti díjhátralék esetén

-

amennyiben a képzés a tanuló hibájából elnyúlik, az ez idő alatt
bekövetkezett díjváltozásokat a képző szerv a még igénybe nem vett
szolgáltatás esetében érvényesítheti.

A képző szerv kötelezettségei:
-

felelőssége a teljes képzési szolgáltatásra kiterjed, beleértve a
vizsgaügyintézéseket is

-

biztosítani a képzés előírt feltételeit

-

a szolgáltatást az érvényes rendeletek és szabályzatok által meghatározott
módon végezni

-

a jelentkezőt a vállalkozási feltételekről naprakészen tájékoztatni

-

a befizetett díjakról bizonylatot adni

Az iskola felügyeleti szerve:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, Járművezető
Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály
Miskolc, József Attila u. 20. Tel: 46/500-010
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
NKH Közúti-közlekedési Hivatal Képzési és vizsgáztatási Főosztály
(1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45.)

Köszönöm, hogy tájékoztatónkat elolvasta. Eredményes tanulást, sikeres vizsgát kívánok!
Árvai Attiláné „Ildikó”
tulajdonos
Balesetmentes közlekedést kíván az Árvai Autósiskola minden dolgozója!

