Kedves motoros tanítványunk!

A motoros gyakorlati oktatás szervezésével kapcsolatos alábbi információkat kérjük, olvasd át
figyelmesen. Gyakorlati időpontjaid egyeztetésekor kollégánknak egy határozott kijelentéssel
igazolnod kell, hogy az alábbi tájékoztatóban szereplő információkat megismerted és elfogadod.

Műszaki oktatásra jelentkezés feltételei
A gyakorlati vizsgád során műszaki jártasságodat is bizonyítanod kell. Amennyiben a jármű műszaki
ellenőrzését nem tudod kellő részletességgel végrehajtani, úgy a vizsgád sikertelen minősítésű lesz.
Műszaki előadásunkra az alábbi linken tudsz jelentkezni. A link március 5. és november 5. között
érhető el. (A csoport létszáma korlátozott, ezért szükséges az előzetes regisztráció.)
https://www.motorospalya.hu/muszak
Műszaki előadásunkon legalább egyszer kötelező részt venned. További egy alkalommal
átismételheted a tananyagot díjmentesen. Három vagy annál több alkalommal is regisztrálhatsz az
előadásra, azonban ezekért az alkalmakért 5.000 Ft/alkalom díjat kell fizetned.
Kérjük, a műszaki előadáson már az első gyakorlati órád előtt vegyél részt, megkönnyítve ezzel a
tanpályán rád váró első lépéseket.

A műszaki oktatás helyszíne a MotorVerzum motoros felszerelésbolt üzlethelyisége.
1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 169. (Bejárat a Kerékgyártó utca felől)

Felszerelések, kedvezmények a boltban
A MotorVerzum üzletében kedvezményesen vásárolhatnak tanítványaink. Kérjük, jelezd a
MotorVerzum Kft. munkatársainak, hogy mi irányítottunk hozzájuk. Amennyiben még vásárlási
szándékod nincs, de a jogosítványod megszerzése során kérdésed merült fel a motoros
felszerelésekkel kapcsolatban, akkor is keresd őket bizalommal.

Felszerelés a gyakorlati oktatás során
Minden esetben neked kell készülnöd zárt öltözettel (nem lehet szabadon sem a lábad, sem a karod),
valamint boka fölé érő bakanccsal vagy motoros csizmával (sportcipő vagy tornacipő nem megfelelő).
Amennyiben ezekkel nem készülsz, az órádat el kell halasztanunk.
Kötelező felszerelés továbbá a protektoros kesztyű, bukósisak, protektoros kabát, illetve térdvédő.
Az itt említett felszerelések több méretben, de korlátozott számban elérhetőek tanpályáinkon,

valamint díjmentesen használhatóak. A járványhelyzetre való tekintettel kérjük - lehetőségeidhez
mérten – készülj saját motoros felszereléssel.
A háziorvos által elvégzett vizsgálat során szemüveg viselésére kötelezett tanulók csak az előírt
szemüveg viselése esetén vehetnek részt az oktatáson, illetve a vizsgákon.
Minden alkalommal hozd magaddal érvényes személyi igazolványodat, valamint érvényes
jogosítványodat (amennyiben más kategóriában már rendelkezel jogsival).

Motoros gyakorlati oktatásra az alábbi módon tudsz bejelentkezni 3 egyszerű lépésben:
1. Válassz tanpályát
2. Válassz motoros szakoktatót
3. Küldj smst az adataiddal

1. Válassz tanpályát
Budai tanpálya
Budapest, 10926, Budaörsi út, 1112 (Budaörsi Virágpiac). A tanpálya a virágpiac területén belül
található. Találkozási pont a csarnok mögötti első narancssárga pavilon végénél. Parkolás a csarnok
és az első pavilon közötti részen lehetséges, a piac bejáratánál motoros oktatásra hivatkozz, hogy
beengedjenek. Vizsganap: szerda. Budai tanpályánk hétvégén zárva tart. AM kategóriás (manuális),
valamint A2 kategóriás (automata) motorjaink csak zuglói tanpályánkon elérhetőek.
Pesti tanpálya
1142 Budapest, Szuglói körvasút sor 216. (Írottkő park 1. címmel szemben, az M3 felüljárója alatt, a
bejárathoz legközelebbi, útvonaltervezővel is megtalálható cím: Kacsóh Pongrác út 151.). Parkolás
tanpályán kívül lehetséges (kérjük, fokozottan ügyelj arra, hogy a zöldterületen parkolást a
Közterület-felügyelet bünteti). A motoros pályánk mellett kialakított gyülekezőhelyre kérjük,
gyalogosan érkezz meg, kezedben a szükséges felszerelésekkel. Vizsganap: szombat.

2. Válassz motoros szakoktatót
Budai tanpálya
1. Király Barnabás +36203153686
2. Katona Ferenc +36302332042
Pesti tanpálya
1. Tomecskó Károly +36304147275
2. Nagy Gábor +36306488987

3. Küldj smst az adataiddal
Küldj smst neveddel, kategóriáddal, iskolád megnevezésével, valamint megkeresésed okával
/felkészülési folyamatod állapotának megjelölésével/ a kiválasztott kolléga telefonszámára.
Érdeklődhetsz több kollégánál is a lehetőségekről, de kérjük, tanóráid és vizsgáid szervezéséről
mindig azzal az oktató kollégával egyeztess, akinél az első gyakorlati órádat lefoglaltad. A jelentkezők
létszámától függően a beérkező üzenetek feldolgozása 1-2 napot is igénybe vehet.

Befizetések
A gyakorlati tandíjadat az Autósiskolában tudod befizetni. A legoptimálisabb, ha a kezdőrészlet
befizetésével azonos módon és helyszínen rendezed tandíjad. Befizetésed megjegyzéseként tüntesd
fel a következőt: gyakorlati tandíj. Amennyiben nem a saját nevedben történik a befizetés, úgy
kérjük, jelöld meg a kedvezményezett nevét is. A tanóráidra minden alkalommal hozd magaddal a
befizetéseidről szóló igazolást! Március 10-től megszűnik a gyakorlati helyszínen történő díjfizetési
lehetőség. Ezt a döntést is annak érdekében hoztuk meg, hogy a megváltozott
vizsgakövetelményekre való felkészítésedre tudják szakoktató kollégáink fordítani a kapacitásukat,
minimalizálva a tanpályán teljesítendő adminisztrációs terheket.
Kérjük, aktuális óradíjainkról tájékozódj weboldalunkon. Amennyiben 6 hónapnál régebben iratkoztál
be iskolánkba, úgy képzésünkön az aktuális óradíjak megfizetése esetén vehetsz részt. Ez a határidő
azon tanulóinkók esetében automatikusan meghosszabbodik 6 héttel, akik a vírushelyzet miatti
kényszerleállás okán nem tudtak részt venni a gyakorlati oktatáson (más esetben e határidő nem
hosszabbítható). Kérjük, jelezd kollégáinknak, amennyiben fél évnél régebben kezdted jogosítványod
megszerzését.
Részletfizetési lehetőség
Normál A1, A2 és A kategória esetén a fennmaradó tan- és vizsgadíjak felét az első rutinórád előtt, a
másik felét pedig az első forgalmi órád előtt kell befizetned.
Minden további kategória esetén a fennmaradó tan- és vizsgadíjakat az első rutinórád előtt egy
összegben kell befizetned.
Az esetleges pótórák, valamint pótvizsgák díját az általad megválasztott csoportosításban, de szintén
előre kell befizetned.
Amennyiben befizetéseid összegével, valamint ütemezésével kapcsolatban kérdésed merülne fel,
érdeklődj a gyakorlati tanfolyamodat szervező szakoktató kollégánknál.
Időpontokkal kapcsolatos információk
A felkészülés időrendjének megtervezésekor figyelembe veszünk oktatásmódszertani szempontokat
is, így időpontjaid lefoglalásánál a kollégák által javasolt időpontok elfogadása a legoptimálisabb (ide
értve a sikeres vizsga teljesítéséhez szükséges átfutási időt is). Az esetleges időpont-módosítások
leterhelik a több száz fő képzését szervező kollégákat, illetve a legtöbb esetben a megcélzott

vizsganap elhalasztását eredményezik. A tanórák, valamint a vizsgák csak szélsőséges időjárási
körülmények esetén maradnak el. (Az esetek 99 %-ban az eső nem számít szélsőséges körülménynek)
Időpont-módosítás esetén kérjük, vedd figyelembe, hogy oktatási óráinkat, valamint a vizsgákat is 2-3
héttel előre kell terveznünk. Vizsgát lemondani legkésőbb a megjelölt vizsganap előtt 12 nappal
lehet. Amennyiben nem jelensz meg a megbeszélt vizsgán, úgy a vizsgadíj megfizetése kötelező, vagy
8 napon belül igazolhatod a Petzvál J. utca 39. szám alatti hatósági irodában, hogy távolmaradásod
indokolt volt.
A megbeszélt vizsgaidőpontot a vizsgaközpontnak jóvá kell hagynia, erről az utolsó tanórádon
tájékoztatunk. Amennyiben nem kapunk vizsgahelyet a vizsgaközponttól, abban az esetben új
időpontot ajánlunk fel (általában 1-2 héten belül).

Tájékoztatás az új vizsgakövetelményről
2021. március 01-től megváltozott az összes motoros kategóriában a járműkezelési vizsgafeladat. Az
új előírások azokra a tanulókra is vonatkoznak, akik már korábban elkezdték a tanfolyamot. A
jelenlegi feladatok nem teszik lehetővé, hogy a vizsgafeladatok gyakorlása közben a tanuló
megszerezhesse a közúti közlekedéshez szükséges járműkezelési tudást. A tanuló és az oktató
részéről is több energiát fog felemészteni a sikeres vizsgára való felkészülés, és várhatóan az új
szabályozás kötelező pótórákat fog jelenteni. A pálya nehézségi szintje jóval több balesetveszélyes
helyzetet teremthet a korábbiakhoz képest. A gyakorlati oktatás során, a tanuló által okozott
anyagi károkat a tanulónak kell megtérítenie.

Köszönjük az együttműködéseteket!

