TÁJÉKOZTATÓ, „A” kategória
A képzőszerv neve: MÁTRIX Autós Oktató Kft.
Székhelye:
9700 Szombathely, Rumi Rajki István u. 10
Telephelye:
9700 Szombathely, Kiskar utca 1.
Cégbírósági bejegyzés száma: 18-09-108898
Képzési engedély száma: ND/JV/NS/A/548/1/2009
Felnőttképzési Nyilvántartási szám: 00277-2010
Iskolavezető:
Óvári Zsolt Tamás
+36 70 940 7771; altenburger@freemail.hu
Ügyfélfogadó:
9700 Szombathely, Kiskar utca 1.
9600 Sárvár, Batthyány u. 27
Ügyfélfogadás időpontja: mindkét ügyfélfogadóban:
kedd: 14.00 – 18.00 • szerda: 09.00 – 12.00 • péntek:  14.00 – 18.00

Telefonszám:
06 30/836-7374
E-mail:
matrixautosisi@freemail.hu
Web:
www.matrixautosiskola.hu
Az elméleti oktatás helyszíne:
Telephely, illetve Sárváron bérleti
szerződés alapján
Tanpálya helyszíne: Szombathely, Jávor u. 2
Forgalmi oktatás helyszíne:
Szombathely város illetve
agglomerációja
A MÁTRIX AUTÓSISKOLA „A” és „B” kategóriás járművezetést oktat.

Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton is megköszönjük bizalmát, hogy jogosítvány szerzés céljából felkereste autósiskolánkat.
Szeretnénk tájékoztatni az „A” kategória és alkegóriái járművezetői tanfolyamainak beiskolázási feltételeiről, a tanfolyamok menetéről, a vizsgáztatási rendjéről, az
Ön, illetve az iskola jogairól, kötelességeiről és egyéb szolgáltatásainkról.

Az egyes kategóriák jellemzői a következők:
„AM” kategória (moped)
Tanfolyamra az vehető fel, aki:
• betöltötte 14. életévét
• igazolja alapfokú iskolai végzettségét
• kitöltötte a jelentkezési lapot
• Adott kategóriával vezethető járművek: segédmotor ( max. 50 cm3 ), állati
erővel vont jármű, kerti traktor
(Külföldön csak 16 éves kortól lehet vezetni!)
„A1” kategória (motorkerékpár 125cm3)
Tanfolyamra az vehető fel, aki:
• betöltötte a 16. életévét
• igazolja alapfokú iskolai végzettségét
• kitöltötte a jelentkezési lapot
Adott kategóriával vezethető járművek: motorkerékpár 125cm3-ig; teljesítménye 11 kW-ig, teljesítmény / saját tömeg aránya 0,1 kW/kg-ig

„A2” kategória (motorkerékpár-max. 35 kW)
Tanfolyamra az vehető fel, aki:
• betöltötte a 18. életévét
• igazolja alapfokú iskolai végzettségét
• kitöltötte a jelentkezési lapot
Adott kategóriával vezethető járművek: motorkerékpár, max. 35 kW-os teljesítményig, teljesítmény/saját tömeg aránya 0,2 kW/kg-ig
„A” kategória (korlátlan motorjogsi)
• Tanfolyamra az vehető fel, aki:
• betöltötte a 24. életévét
• igazolja alapfokú iskolai végzettségét
• kitöltötte a jelentkezési lapot
Adott kategóriával vezethető járművek: motorkerékpár, teljesítmény korlátozás
nélkül
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Saját motorral: 1.700 Ft/óra • Vizsgadíjak: elmélet+ rutin + forgalom = 11.800 Ft

Saját motorral: 2.100 Ft/óra • Vizsgadíjak: elmélet+rutin+forgalom = 20.300 Ft
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Saját motorral: 2.650 Ft/óra • Vizsgadíjak: elmélet+rutin+forgalom = 20.300 Ft
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Saját motorral: 2.650 Ft/óra • Vizsgadíjak: elmélet+rutin+forgalom = 20.300 Ft

2015.I. Negyedév, A kategória: ÁKO: -/na, VSM elmélet: -/na, VSM forgalom: -/na, KK: -/na.
Választható járművek:
Piaggio Zip robogó,
Daelim Cordi robogó
Aprilia Pegaso( 652 cm3, 31kW)
Gilera Cougar 125 (124cm3, 8 kW), Suzuki SV 650 (645 cm3, 51 kW)
Gyakorlati oktatók: Németh Attila, Gacs Gyula
Mátrix Autósiskola, 9700 Szombathely, Kiskar u. 1. • 9600 Sárvár, Batthyány u. 27.
Ügyfélfogadás: kedd: 14:00 - 18:00 • szerda: 09:00 - 12:00 • péntek: 14:00 - 18:00 • Ügyfélfogadási időn kívül hívható telefon: +36 30 836 7374
www.matrixautosiskola.hu

• Tanfolyamra jelentkezhet: ügyfélfogadó helyiségeinkben, telefonon,
vagy előre meghirdetett tanfolyam megnyitónkon.
• A tanfolyamra való felvétel előtt a képzőszerv a tanulóval írásbeli szerződést köt.
• Fiatalkorú tanuló esetén a kötött szerződést a törvényes képviselőnek
alá kell írnia.
• A tanfolyamra való felvétel a jelentkezési lap kitöltésével történik. Ehhez
csatolni kell az egészségi alkalmassági vizsgálat igazolását. A gépjárművezető jelölt I. fokú, 1-es csoportú alkalmasságát az 13/1992. (VI.26.) NM
rendelet és hatályos módosításai szerinti egészségi alkalmasság megállapítását végző egészségügyi szerv vizsgálja. Szerződött egészségi
alkalmasság megállapítását végző egészségügyi szervnél a költsége
6.900,-forint, amely díjtalan, amennyiben alkalmatlan minősítést kap a
tanfolyamra jelentkező.
• A jelentkezési lapot a tanuló tölti ki és írja alá.
• Az autósiskola jelentkezéskor 10.000 Ft tanfolyam-helyfoglalási biztosítékot kér, ami hét napon túli lemondás esetén teljes egészében vis�szajár. A 10000 Ft tanfolyam-helyfoglalási biztosíték a KRESZ tanfolyam
árába teljes egészében beszámítódik a tanfolyam indulásakor.
• Elméleti tanfolyamra az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan hiányzásmentesen elvégezte. A tanuló a tanfolyam kezdetétől
számított kilenc hónapon belül jelenthető le elméleti vizsgára, illetőleg
ugyanezen időponttól számított tizenkét hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tennie, különben a tanfolyam érvényét veszti és azt meg
kell ismételni.
• A tanulónak a vizsgadíjat a képzési helyszínen, vagy a Vas Megyei Kormányhivatal Közlekedési Hatóságán kell befizetnie.
• Forgalmi vizsgára az bocsátható, aki az előírt gyakorlati órákat igazoltan
elvégezte, valamint a vizsgadíjat befizette.
• A képzőszerv felhívja a tanuló figyelmét, hogy az esetleges jogszabályi változások miatt (179/2011 (IX.2) Korm. Rendelet és a 24/2005 GKM
Rendelet) a fentiek módosulhatnak.
• Pótvizsga legkorábban 3 munkanap elteltével tehető. A forgalmi vizsgát
a sikeres közlekedési alapismereti vizsga leteltének időpontjától számított két éven belül tehet.
• A sikeres közlekedési alapismereti vizsga két évig érvényes.
• Aki a képzésre jogszabályban is előírt elméleti és gyakorlati óraszámot
nem teljesíti, vizsgára nem bocsátható. A hiányzást pótolni kell a képzési
szerv által meghatározott feltételekkel és időpontban. A megismételt
elméleti és gyakorlati órákért pótdíjat kell fizetni, amely elméleti oktatás
esetében 1250 Ft/óra, gyakorlati oktatás esetén 3750 Ft/óra.
• A képzőszerv tájékoztatja a tanulót, hogy a képzés időtartama képzési
csoportonként és egyénenként eltérő lehet.
• A közúti járművezetők előírt PÁV alkalmassági vizsgálatait a 41/2004
(IV.7) GKM rendelet, az egészségi alkalmasság megállapítását a 13/1992
(VI.26) NM rendelet tartalmazza.
• Az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésére vonatkozó rendelkezéseket a 31/1992 (XII.19) rendelet szabályozza.
• Alapismereti elméleti tantárgyak: Szerkezeti és üzemeltetési ismereteinek, Közlekedési Alapismeretek és Járművezetés elmélete (lsd. Később,
táblázat)
• A gyakorlati órák időtartama 50 perc, a tanórák között 10 perc szünet
van.
• Mentesítés: Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés
feltételeit a 24/2005 (IV.21) GKM rendelethez tartozó 3. sz melléklet állapítja meg.
• Áthelyezés: A tanuló áthelyezéséhez a tanuló kezdeményezésére – az
elbocsátó szerv által biztosított – megfelelő nyomtatványt 3 példányban hiteles adatokkal kell kitölteni. A kitöltött példányokból kettőt vagy
a kérelmezőnek kell átadni, vagy 10 napon belül a fogadó szervhez kell
eljuttatni. A kiállítás megtagadásával a tanuló másik képzőszervhez való
áthelyezését megakadályozni nem szabad. Az áthelyezés díjtalan.
• Egyéb képzőszervből érkező, áthelyezendő tanuló esetén azonban a
Mátrix Autósiskola, mint befogadó szerv regisztrációs költséget számít
fel, melynek összege 5.000 Ft.
• Az elsősegély tanfolyam díja 10.400 Ft, a vizsga díja 7.900 Ft. A vizsgáztatás a Magyar Vöröskereszt szervezésében folyik.

• A közlekedési hatóság vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát
követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére. A 326/2011. (XII.28.) Korm.
rendelet módosításásnak megfelelően a 2018. július 1. után sikeres forgalmi vizsgáttett tanulók esetén a a közúti elsősegélynyújtási ismeretek
megszerzését igazoló a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolást a
kormányablak részére kell bemutatni a kérelem benyújtásakor. Valamint
a 24/2005. GKM rendelet szerinti esetleges mentesítések elbírálása továbbra is a régi folyamat szerint zajlik. A megfelelő iskolai végzettséget
tanusító okiratot a járművezetői vizsgabizottság vezetőjének kell megküldeni. Elbírálás után a hitelesített záradékkal ellátott másolatot kell a
Kormányablak részére bemutatni.
• Jelen tájékoztató hatályos és érvényes 2014. április 18-tól az új tájékoztató kiadásáig és az ügyfélfogadó helyiségeinkben történő kifüggesztéséig. A tájékoztató tartalmának megváltozásáról a képzőszerv külön
értesítést nem küld.
Panasszal a felügyeleti szervünkhöz fordulhat:
VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉGE
Cím : 9700 Szombathely Wesselényi u.7 • Telefon: 0694518200
A vizsgázó jogai és kötelességei
A tanuló jogai
• az első sikeres közlekedési alapismereti vizsgától számított 2 éven belül
az összes vizsgát teljesíteni.
• a két év elteltével fél éven belül tanfolyammentes vizsgát tenni, mellyel
az érvényesség újabb 2 évvel meghosszabbodik.
• a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalkozási feltételeit
• a vállalkozási feltétel valamennyi pontjában ígért szolgáltatást, a képzőszerven számon kérni és igénybe venni.
• a képzést megszakítani, a pénzét a meghatározott feltételek mellett
visszakérni és a tanfolyam elvégzett részéről hivatalos igazolást kérni
• a gyakorlati vezetés időpontjait oktatójával egyeztetni és ésszerű határok között kérni, hogy a tanulóváltás a lakása illetve a munkahelye közelében legyen
• az esetleges vélt vagy valós hiányosságokat, illetve a nem megfelelő
szolgáltatást a képzőszervnek jelezni, illetve a polgári jog általános szabályai szerint eljárni
• titoktartást követelni a képzőszervtől és az oktatójától egyaránt a személyiséget érintő kérdésekben
A tanuló kötelességei
• a megbeszélt gyakorlati vezetési órákat legalább 24 órával előtte lemondani
• a tandíjat előre megfizetni
• a képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és betartani
• elméleti és gyakorlati foglalkozásokon józan és 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 20 percet várni
• hiányzás esetén a kieső órák díját megfizetni
• mulasztásait, hiányzásait pótolni
• a Mátrix Minőségbiztosító Információs rendszerével, továbbiakban
MMIR, a tanuló köteles együttműködni.
A képzőszerv kötelességei
• a képzés megkezdése előtt a tanulót teljeskörűen tájékoztatni a képzés
feltételeiről és a tájékoztató írásos példányát átadni
• a tanulóval vagy fiatalkorú esetén a törvényes képviselőjével írásos szerződést kötni
• a tanuló adatit bizalmasan kezelni
• tandíjbefizetésről számlát vagy nyugtát adni

EREDMÉNYES TANULÁST KÍVÁNUNK!

A MÁTRIX AUTÓSISKOLA „A” és „B” kategóriás járművezetést oktat.
Panaszával a felügyeleti szervünkhöz is fordulhat: VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉGE
Cím : 9700 Szombathely Wesselényi u.7 • Telefon: 0694518200

Óvári Zsolt
iskolavezető

Mátrix Autósiskola, 9700 Szombathely, Kiskar u. 1. • 9600 Sárvár, Batthyány u. 27.
Ügyfélfogadás: kedd: 14:00 - 18:00 • szerda: 09:00 - 12:00 • péntek: 14:00 - 18:00 • Ügyfélfogadási időn kívül hívható telefon: +36 30 836 7374
www.matrixautosiskola.hu

