Vizsgákról, vizsgadíjakról

Fordulat Autós-Motoros Iskola

A tanuló vizsgákra való bejelentését az autósiskola intézi /kivéve elméleti
pótvizsga, melyet a tanuló magának intéz/, ennek megfelelően az alapvizsgák
díjait a tandíjjal együtt az autósiskolához kell befizetni. Vizsgadíjat az Autósiskola
csak kezelésre vesz át, tanulónak számlát erről a Közlekedési Hatóság fog kiállítani.
Pótvizsgák díja az ugyanolyan típusú alapvizsgák díjaival megegyezik.

Fordulat Szolgáltató Kft. Cg. 01-09-186175
1147 Budapest, Kerékgyártó u. 108.
Ügyfélfogadás:
1132 Budapest, Borbély utca 5-7. Tel.: +36 70/883 8484
1042 Budapest, Kassai utca 48. Tel.: +36 70+883 8481

www.fordulatjogositvany.hu
e-mail: info@fordulatjogositvany.hu

Ha minden vizsgája megvan…
Gratulálunk! A forgalmi vizsga teljesítése után 4 munkanappal bármely
okmányirodában kezdeményezhető a vezetői engedély kiállítása.
Az okmányirodában szükség lesz a következőkre: - érvényes személyi igazolvány
és lakcímkártya, - orvosi alkalmassági igazolás (kivéve, ha van egyéb kategóriás
érvényes jogosítvány, ekkor ezt kell bemutatni), - elsősegély vizsga igazolólapja
(kivéve, ha van egyéb kategóriás jogosítvány, ekkor ezt kell bemutatni)
Az első jogosítvány kiállítása díjmentes, minden egyéb esetben 4000 Ft a kiállítás
díja.

Tájékoztatás nem magyar állampolgárok részére
A jogosítványszerzés további különös feltételei:

magyarországi lakcímkártya, vagy minimum 6 hónapos tartózkodási
engedély

iskolai végzettségről szóló bizonyítvány eredetije és annak hiteles
fordítása, valamint hatáskörrel rendelkező magyar hatóság által hozott
határozat, hogy a szóban forgó okmány legalább alapfokú végzettséget
igazol (hiteles fordítás és határozat nem kötelező, ha az adott okirat
tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott
mintatárban)

További tudnivalók „B” kategóriás vezetői engedélyről…


Nemzetközi kategória. A "B" kategóriába tartozik a (forgalmi engedély bejegyzése
alapján) legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű, a vezető ülésén
kívül legfeljebb 8 állandó ülőhellyel rendelkező gépkocsi, amely lehet
személygépkocsi vagy kis tehergépkocsi is.



Az ilyen gépkocsival, "B" kategóriás, nem kezdő vezetői engedély birtokában könnyű
(a forgalmi engedélyből megállapíthatóan legfeljebb 750 kg megengedett legnagyobb
össztömegű) pótkocsit korlátozás nélkül szabad vontatni. Az összekapcsolt járművek
megengedett legnagyobb együttes össztömege így elérheti a 4250 kg-ot.



Nehéz (a forg-i engedélyből megállapíthatóan 750 kg-ot meghaladó megengedett
legnagyobb össztömegű) pótkocsinak "B" kategóriás, nem kezdő vezetői engedéllyel
való
vontatásához
két
feltételnek
kell
teljesülnie:
a nehéz pótkocsi (forg-i engedélyből megállapítható) megengedett legnagyobb
össztömege nem haladja meg a vonó gépkocsi (forg-i engedélyből megállapítható)
saját tömegét, és az összekapcsolt járművek megengedett legnagyobb együttes
össztömege (vagyis a két forgalmi engedélyből megállapítható megengedett
legnagyobb össztömegek összege) nem haladja meg a 3500 kg-ot.



"B" kategóriás vezetői engedéllyel vezethető még /az orvosi érvényesség lejártát
követően is, de legfeljebb az jogsi kiállítását követő tíz évig/ a mezőgazdasági
vontató és könnyű pótkocsija, a segédmotoros kerékpár, moped autó, a lassú jármű
és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.

Autós

tájékoztató

Elméleti óraszám (egyéni ütem)
Elméleti tanfolyam ára (e-learning
oktatás esetén*)

Gyakorlati min. óraszám 1ó=50p
Óradíj/pótóradíj

„B” kategória
180nap / max.75óra
43.900 Ft

29+1 ó (de min. 580 km!)
7.250 Ft/ó-tól**

Gyakorlati tanfolyam ára a kötelező
minimum óraszámmal számolva

Tanfolyam díja összesen:

217.500 Ft-tól

261.400 Ft-tól

Vizsgadíjak
4.600 Ft

KRESZ
forgalom

11.000 Ft

Vizsgadíjak összesen:
TAN- ÉS VIZSGADÍJAK
E-learninggel összesen:
Állami támogatás
igénybevételével/E-learning

15.600 Ft

277.000Ft-tól
252.000 Ft-tól***

B kategóriás jogosítvány ára 2022. július 01-től

*

Az E-learning teljes hozzáférést biztosít az akkreditált oktatóanyaghoz, melynek része a
vizsgafelkészítő tesztprogram is. Érvényessége: 75 óra/180 nap.

**

A gyakorlati órák díja oktatónként eltérő lehet, az óradíjak 7250 Ft és 9000 Ft között
mozognak. A pótórák díja megegyezik az alapórák díjával.

***Az állami támogatásra jogosultak esetében.

Tan- és vizsgadíjak befizetésének módja
A kezdőrészlet: 43.900 Ft + 4.600 Ft
(Más iskolából KRESZ vizsga után átjelentkező tanítványainknak a kezdőrészlet: 29.500 Ft)
Gyakorlati részletek (30 tanóra):
Gyakorlat 1. részlet: 1. gyakorlati óra megkezdése előtt, 10 tanóra díja (72.500 Ft-tól*)
Gyakorlat 2. részlet: 11. gyakorlati óra megkezdése előtt, 10 tanóra díja (72.500 Ft-tól*)
Gyakorlat 3. részlet: 21. gyakorlati óra megkezdése előtt, 10 tanóra díja (72.500 Ft-tól*)
Forgalmi vizsga díja: 11.000 Ft. (A forgalmi vizsga/pótvizsga díja minden esetben az
oktatónál fizetendő, a gyorsabb vizsgaügyintézés érdekében!)
* A gyakorlati órák díja oktatónként eltérő lehet, az óradíjak 7250 Ft és 9000 Ft között
mozognak. A pótórák díja megegyezik az alapórák díjával.

Az elméleti oktatásról
Az elméleti tananyag e-learning formában otthonról is feldolgozható. Az e-learning tananyag
megrendelése abban az esetben is fizetési kötelezettséggel jár, ha a tanuló nem dolgozza fel a
tananyagot. A tananyag használatához internet szükséges! Az iskola által küldött regisztrációs
emailben leírtak segítségével a tanulónak az e-Titán nevű e-learning oktató és ügyviteli
rendszerben 3 hónapon belül regisztrálnia kell és be kell lépnie a tananyagba /edu-KRESZ/,
majd az első belépéstől számítva 180 napig, de maximum 75 órán át jogosult annak
használatára. Póthozzáférés vásárolható, ára 30nap/10óra időtartamra 5.000 Ft.
Az e-learning program /e-Titán/ üzemeltetője az e-Educatio Kft.
Számítástechnikai probléma esetén segítségnyújtás: +36 1 577 0222 e-Educatio Kft.
Elméleti (tantermi) tanfolyam helyszíne: 1132 Budapest, Borbély utca 5-7, HTC Irodaház I.
emelet 102., és/vagy 1042 Budapest, Kassai utca 48.. Az elméleti tanfolyamok indulásáról
honlapunk részletes tájékoztatást nyújt. A tanuló az elméleti órák max. 10%-áról hiányozhat,
nagyobb arányú hiányzás esetén az elmulasztott óraszámot pótfoglalkozás keretében pótolnia
kell! Pótfoglalkozás időpontját az Iskola jelöli ki. A tanuló felkészültségét az elméleti órákon az
oktató ellenőrző kérdésekkel teszteli.

! Az elméleti tanfolyam megkezdését követő 9 hónapon belül kell az első
KRESZ-vizsgára jelentkezni, továbbá tanfolyam megkezdését követő 1
éven belül a vizsgának sikerülnie is kell, ellenkező esetben jogszabály
alapján a teljes elméleti tanfolyamot meg kell ismételni!
Vizsgaidőpontot az elméleti tanfolyam ideje alatt, E-learning képzés esetén annak befejeztével
kérünk
a
Vizsgaközponttól,
amennyiben
minden
szükséges
dokumentum
(orvosi
igazolás/jogosítvány másolat, aláírt jelentkezési lap, e-learning esetén igazoló oklevél) a
rendelkezésünkre áll. A kapott időpontról email értesítést küldünk. Amennyiben ez az értesítés
nem érkezik meg az első oktatási naptól számított két héten belül /E-learning tanfolyam esetén
a tananyag befejezését követő két héten belül/, a tanulónak kell érdeklődnie az
elérhetőségeinken.

KRESZ-vizsgára való jelentkezés feltételei







az elméleti vizsga idejéig betöltött 16 és 3/4 év (elméleti tanfolyamra már 16,5 évesen lehet
jönni)
kitöltött jelentkezési lap
alkalmassági vélemény a háziorvostól (ára kb. 7300 Ft), ha nincs előzőleg meglévő
jogosítványa
nyilatkozat alapfokú végzettség meglétéről (FIGYELEM! Az eredeti bizonyítványt a legelső
vizsgaalkalmon be kell mutatni!)
ha van már más jogosítványa, akkor arról másolat
beiratkozáskor befizetett első részlet

KRESZ-vizsgára való felkészülés
Tantermi elméleti tanfolyam esetén is lehetőség van E-learning vizsgafelkészítő tesztprogram
megvásárlására, ami a hatósági vizsga körülményeit szimulálva a vizsgán is alkalmazott
kérdésbankot használja.
Ennek érvényessége: 12 óra/30 nap, ára: 3500 Ft

A közúti járművezetői elsősegély oktatásról
Csak abban az esetben kell, ha még nincs egyéb jogosítványa, vagy ha a meglévő jogosítványt
1984 előtt szerezte meg!

! A közúti járművezetői elsősegély vizsga sem az oktatásnak, sem a
vizsgáknak nem feltétele, de a jogosítvány/vizsgaigazolás kiváltásának
igen!
A közúti járművezetői elsősegély oktatás nem képezi az elméleti oktatás részét, hanem
fakultatív módon választható. A tanfolyam díja 10.000 Ft, mely létszámtól függően 1 vagy 2
alkalmas. Az oktatás helyszíneiről és időpontjairól az iskola telefonszámán kaphat tájékoztatást.

Az elsősegély vizsga helye:

Vizsgázni a Magyar Vöröskereszt Vizsgaszervezési központjában (Tel.:+36 1 373-07-30 vagy
+36 1 373 04 44), vagy a kerületi központokban lehet. Vizsga díja 12.100Ft, melyet sárga
csekken kell a Vöröskereszt számlájára befizetni. A jelentkezésben a közúti elsősegélynyújtó
oktatáson segítenek majd, minden információ elhangzik itt ezzel kapcsolatosan.

A gyakorlati oktatásról
Gyakorlatot csak sikeres KRESZ-vizsga után lehet elkezdeni!

! A KRESZ-vizsga 2 évig érvényes, ezen a 2 éven belül kell a forgalmi
vizsgát megcsinálnia, ellenkező esetben az egész tanfolyamot és a
vizsgákat elölről kell kezdeni!
Gyakorlati vezetés és forgalmi vizsga helyszíneként választható:
1.) XIV. Bp., Írottkő park 1. (M3 felüljáró alatt),
2.) Budaörsi úti virágpiac
3.) Újpest Autóklub
4.) Népliget
5.) XIV. Bp., Mogyoródi út
6.) XIII. Bp. Duna Pláza mögött
Az oktatás időpontjait és a találkozás helyszíneit mindenki a saját oktatójával egyezteti. A
várakozási idő az oktatók szabad kapacitásától függően változó lehet, az oktatás ütemezése is
ettől függ. Oktatóválasztás előtt érdemes több kollégánál is érdeklődni. Vizsgaidőpontot a
hatósági leterheltségtől függően tudunk biztosítani!

! Elméleti és gyakorlati vizsgát minden esetben csak az előírt kötelező
óraszámok, ill. menettávolságok meghallgatása/elvégzése után lehet
tenni!

Gyakorlati pótórák díja, igénylésük módja
Figyelem! 2013. augusztus 15-től a Közlekedési Hatóság a minimum
óraszámon kívül meghatározott egy minimálisan teljesítendő km-számot!
A „B” kategória esetében ez 580 km! Amennyiben tanuló a minimum
óraszámmal nem érte el az előírt menettávolságot, úgy a kívánt km
megszerzéséig kötelezően pótórát kell vennie!
Gyakorlati foglalkozáson a Tanuló felkészültségi szintjét az oktatónak kell felmérnie.
Ha az oktató objektív megítélése szerint a Tanuló a kötelező óraszám, valamint az
előírt kötelező menettáv teljesítése után sincs még vizsgaérett állapotban, az
oktató javaslatára közös megegyezés alapján a Tanuló pótórákat tud venni. Ez
esetben a pótóra természetesen nem kötelező. A gyakorlati pótóra díja a kategória
alapórájának díjával megegyező, a gyakorlaton kell megigényelni az oktatónál és
alkalmanként lehet fizetni.

Fordulat Autós-Motoros
Motoros Iskola
Fordulat Szolgáltató Kft. Cg. 01-09-186175
01
1147 Budapest, Kerékgyártó u. 108.
Ügyfélfogadás:
1132 Budapest, Borbély utca 5-7.
5
Tel.: +36
70/883 8484 1042 Budapest, Kassai utca 48.
48
Tel.: +36 70+883 8481
www.fordulatjogositvany.hu
e-mail: info@fordulatjogositvany.hu
Aktuálisan érvényben lévő „B” kategóriás autós tájékoztató kiegészítése
Ügyfélfogadási rend
Belváros
Budapest, 1132 Borbély utca 5-7,
7, HTC Irodaház 102-as iroda
telefon: +36-70-883-84-84
ügyfélfogadás ideje: Hétfő-szerda-péntek:
péntek: 9:00
9:00-16:00, Kedd-csütörtök: 9:30-19:00
Újpest
Budapest, 1042 Kassai utca 48.
telefon: +36-70-883-84-81
ügyfélfogadás ideje: Hétfőtől-péntekig
péntekig : 13:00
13:00-17:00
Előírt egészségi és PÁV alkalmassági vizsgálatok
Az „B” kategóriás jogosítvány megszerzésének feltétele az érvényes, I.I.-s fokú és 1.-es
es csoportú, háziorvos által kiadott, egészségi
alkalmasságot igazoló okirat (vagy ennek meglétét igazoló vezetői engedély másolata).
Tanfolyamra való felvétel és vizsgára bocsátá
bocsátás feltételei, vizsgaigazolás kiadásának feltételei
Képzésbe való bekapcsolódás feltétele 16,5 éves életkor, befejezett 8 általános iskolai osztály. A jelentkező közúti járművezetéstől, illetve
vezetési jogosultságtól való hatósági eltiltás alatt nem állhat
állhat!
Elméleti vizsgára bocsátható, aki
- a tantervi képzésben megvalósuló elméleti tanfolyam előírt óraszámait (összesen 28 tanóra; 1 tanóra=45perc) azok 10%
10%-át meg nem
haladó hiányzással elvégezte, illetve a hiányzásokat pótolta,
- a 16 év és 9 hónapos életkort betöltötte,
- hiánytalanul kitöltötte és aláírta a Nemzeti Közlekedési Hatóság által
előírt jelentkezési lapot,
- egészségi alkalmasságot igazoló orvosi véleményt leadta (vagy azzal egyenértékű vezetői engedély másolatot),
Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki
- az elméleti vizsgatárgyakból sikeresen levizsgázott,
- a gyakorlati vizsgához a kötelezően előírt minimum 9 alapoktatási, illetve 20 főoktatási (részletezve: 14 tanóra városi, 4 ta
tanóra országúti, 2
tanóra éjszakai) gyakorlati tanórát (1 tanóra=50perc), és a minimálisan kötelező 580 km menettávolságot teljesítette, ezt a vezetési
kartonban aláírásával igazolta.
- a 17 életévét betöltötte.
Vizsgaigazolás kiadásának feltétele a személyazonosság igazolásán kívül a Magyar Vöröskeresztnél megs
megszerzett elsősegély vizsgaigazolólap, illetve legalább alapfokú iskolai végzettség hiteles igazolása.
Elsősegély vizsga alól mentességet jelent az elsősegély vizsgával egyenértékű
egyenértékű,, a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek
képzésének és vizsgáztatásának
zsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendeletének 3. sz. mellékletében felsorolt szakirányú
végzettséget igazoló oklevéllel rendelkezők, és ezt annak eredetijével igazolni tudók, valamint az 1984. január 1 után szerze
szerzett bármilyen
járműkategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezők, és a „trolibusz” kategóriára érvényes engedély, „mezőgazdasági von
vontató”,
„segédmotoros kerékpár”, „lassú jármű” kategóriában közúti járművezetői jogosultságot szerzett személyek.
A tanfolyamok tárgyai, óraszámai
Elmélet:
-

tantermi képzés 1ó=45p

Előírt minimum óraszám tantermi képzésnél: 28 óra

Tanfolyamunk órabeosztása: min. 16 óra közlekedési alapismeretek, min. 8 óra vezetéselmélet, min. 4 óra szerkezeti és üzemeltetési
ismeretek.
A megengedett hiányzás max. 10%. Ennél nagyobb arányú hiányzás esetén a tanulónak pótolni kell az elmulasztott órákat! A
pótfoglalkozások időpontjait az elméleti oktató jelöli ki.
Gyakorlat minimum óraszámai (1ó=50perc):
- alapoktatás 9 óra
- városi vezetés 14 óra
- országúti vezetés 4 óra
- éjszakai vezetés 2 óra
Minimálisan kötelező menettávolság: 580 km
( a forgalmi vizsga díjfizetés szempontjából tanórának minősül!)
Gyakorlati foglalkozáson a Tanuló felkészültségi szintjét az oktatónak kell felmérnie. Ha a Tanuló a kötelező óraszám eltöltése után az
oktató objektív megítélése szerint nincs még vizsgaérett állapotban, az oktató javaslatára közös megegyezés alapján a Tanuló pótórákat tud
venni.
Oktatójárművek
Hyundai I 30, Toyota Corolla, Skoda Fabia, Fiat Panda,Citroen C5, Opel Corsa, VW Golf , Opel Astra, Honda Jazz, Suzuki Wagon R+,
Mitsubishi Colt
Tantárgyi mentességek
Megfelelő végzettség esetén Szerkezeti és üzemeltetési ismeretekből (a tantárgy hallgatása és vizsgája alól is) mentesülés kérvényezhető.
Az elfogadható iskolai végzettségek listáját a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító Igazolás bemutatása alóli mentesítések:
A Vöröskeresztes igazolás megszerzésének kötelezettsége alól mentesültek listáját a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 3. számú melléklete
tartalmazza.
Iskolaváltás
Amennyiben a Kft. valamilyen okból a képzési szolgáltatást nem tudja végezni (pl. Kft. engedélyének visszavonása, vagy Kft. megszűnése),
vagy Tanuló másik iskolánál szeretné folytatni tanulmányait, Kft. köteles Tanulónak 3 munkanapon belül az Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium 58/2011. (XI. 24.) rendeletében foglaltak alapján ún. Képzési Igazolást kiállítani, mely biztosítja Tanuló számára
tanulmányainak haladéktalan folytatását más képzőszervezetnél.
Iskolaváltás esetén az iskola a tanuló által fel nem használt befizetéseket visszafizeti.
A felnőttképzési intézmény nyilvántartásba vételének elmaradásával, illetve a tevékenysége folytatásának megtiltásával összefüggésben
keletkezett, a szolgáltatás igénybevevőjét ért kárt a képző a képzési díj összege alapján – a kár keletkezésétől számítottan – időarányosan
téríti meg.
Engedélyező hatóság
Innovációs és Technológiai Minisztérium, (1011 Budapest, Fő utca 44-50., Tel.: +36-1-795-1700), Gépjárműves szakterület (1082
Budapest, Vajdahunyad u. 45., Tel.: +36 1 814 1800)
Amennyiben a tanuló a képzési szolgáltatással nincs megelégedve, az iskolavezetőnél tehet panaszt (Keresztesi-Szabó Szilvia, e-mail:
info@fordulatjogositvany.hu). További vita esetén a tanuló az iskola felügyeleti szervéhez (Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont, XI.
Petzvál József u. 39. tel.: +36-1/371-30-30) fordulhat.
Vizsgázó jogai és kötelezettségei
A vizsgázó jogai: a vizsgázónak joga van indokolt esetben, a vizsga eredményét megfellebbezni a Közlekedési Alkalmassági és
Vizsgaközpont (Budapest, XI. Petzvál József u. 39. tel.: +36-1/371-30-30)
A vizsgázó kötelességei:
- személyi azonosságát érvényes személyi azonosító igazolvánnyal a vizsgabiztosnak igazolni,
- amennyiben rendelkezik vezetői engedéllyel, azt a vizsgára magával vinni,
- a vizsgán megfelelő öltözékben, pihenten jelenik meg és a vezetés képességére hátrányosan ható szerek, gyógyszerek, alkohol, kábító, és
ajzó szerek befolyása alatt nem áll, amit a vizsgaértékelő lapon lévő nyilatkozatának aláírásával igazol,
- a kötelezően előírt órák és menettávolság levezetését a vezetési kartonban aláírásaival igazolja
- a vizsga típusához tartozó vizsgadíjat megfizeti.
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