TÁJÉKOZTATÓ
személygépkocsi-vezetői „B” tanfolyamról
A képzőszerv neve:
SZURDOKI Autósiskola és Számviteli Szolgáltató Bt
Székhely:
2800 Tatabánya, Köztársaság út 58. fsz/2.
Telephely:
2800 Tatabánya, Köztársaság út 58. fsz/2.
Telefon:
0620/9972352 munkanapokon 10-16 óráig
Honlap címe:
www.szurdokiautosiskola.hu
Cégforma:
Betéti társaság
Cégbírósági bejegyzés száma: 11-06-007587
Iskolavezető neve:
Szurdoki Gábor
Telefon száma:
0620/979-0084
E-mail címe:
szurdokigabor@citromail.hu
1.Járművezetői tanfolyamra jelentkezni az Autósiskola ügyfélfogadó helyiségében lehet.
2.Ügyfélfogadás rendje, helye: Tatabánya, Köztársaság út 58. fsz. 2.
ideje: munkanapokon 10-16 óráig
3.Oktatási helyszínek: elméleti képzés: Tatabánya, Köztársaság út 58. fsz. 2.
gyakorlati képzés:alapoktatás: Tatabánya, Iparos út 1. szám alatti rutinpálya
4.Tanfolyamra történő felvétel módja: - betöltött 16 és fél éves életkor
5.Elméleti vizsgára bocsátható: - a tanfolyamot igazoltan elvégezte vagy az alól felmentést kapott
- betöltötte a 16 év 9 hónapot
- rendelkezik az I. csoportú orvosi alkalmasságot igazoló irattal
- a jelentkezési lapon nyilatkozik a min. 8 általános végzettség meglétéről
Tanfolyam kezdésének napjától számítva 9 hónapon belül első KRESZ vizsgán részt kell venni, 12 hónapon
belül sikeres KRESZ vizsgát kell tenni.
Gyakorlati vizsgára bocsátható: - a kategóriára előírt kötelező gyakorlati órákat igazoltan levezette
- betöltötte a 17 évet a forgalmi vizsga időpontjára
6.A tanfolyam kötelező óraszámai, díjai:
- közlekedési ismeretek 20 óra, vezetéselmélet 6 óra, szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 2 óra
Az elméleti tanfolyam díja: 38.000 Ft helyett kedvezményesen 18.000 Ft. /tantermi képzés/
40.000 Ft helyett kedvezményesen 20.000 Ft. /E-learning/
Az elméleti óra 45 perces.
- járművezetési gyakorlat: alapoktatás (rutin): 9 óra
főoktatás:
20 óra
vizsga:
1 óra
Vezetési óra díja 4.700 Ft. Más képzőszervtől áthelyezett tanuló esetén, valamint kizárólag hétvégi
vezetésnél 5.500 Ft. Pótóra díja azonos az alapóra díjával.
Pótóra igénylése az oktatóval történő egyeztetés után, illetve sikertelen vizsga után minimum 4 óra
levezetése kötelező.
Vezetési óra 50 perc.
Az elméleti tanfolyamdíj, a vezetési órák, az elméleti és gyakorlati vizsgadíj befizetése az irodában történik
ügyfélfogadási időben.
Az Autósiskola elméleti és gyakorlati óra díjai a piaci viszonyoknak és a keresletnek megfelelően
változhatnak.
7.Vizsgadíjak: - elméleti vizsga:
4.600 Ft
- forgalmi vizsga:
11.000 Ft
Az Autósiskola a vizsgadíjakat a Közlekedési Felügyelőség pénztárába fizeti be. A tanuló a vizsgadíjakat
a vizsga lejelentés előtt legalább 10 munkanappal köteles az Autósiskola ügyfélfogadási helyén befizetni.
8.Az elméleti tanfolyamról a kötelezően előírt tantárgyankénti óraszámok 10 %-ban megengedett a hiányzás,
ennél nagyobb óraszámú hiányzás esetén kötelező pótfoglalkozáson részt venni. A pótfoglalkozás óradíja 2.000
Ft/óra.
9.A mozgáskorlátozott vagy a siket tanulót az elméleti tanfolyamon való részvétel alól –kérésére- az
iskolavezető mentesíti.
10. A tanuló választhat oktatót vagy autótípust. A gyakorlati oktatást az autósiskola , Mazda 2, Suzuki SX4,
Suzuki Vitara, Toyota Yaris, Opel Astra, Opel Corsa, Ford Eco Sport, Skoda Fabia típusú személygépkocsival
végzi.
11.A vizsgaigazolást a Közlekedési Felügyelőség elektronikus úton továbbítja a Kormányhivatalnak sikeres
forgalmi vizsga után, ahol a jogosítvány kiváltásához a tanulónak be kell mutatni az elsősegély vizsgaigazolást
és az I. csoportú orvosi alkalmassági igazolást, amit a háziorvos állított ki.

Elsősegély nyújtási ismeretek megszerzésének módja: az Autósiskola szervezésében történik a képzés.
Tanfolyam díja 7.000 Ft.
A vizsgáztatást a Magyar Vöröskereszt végzi. A 8.200 Ft-os vizsgadíjat a Magyar Vöröskereszt számlájára kell
utalni. A vezetői engedély kiváltását a Kormányhivatalban kell intézni.
12.Nem magyar állampolgár esetében a beiskolázás és a vezetői engedély kiadásának feltétele, ha rendelkezik
Magyarországon 6 hónapos tartózkodási engedéllyel. Nem kell megkövetelni a 6 hónapos magyarországi
tartózkodást, ha a kérelem a belföldön korábban megszerzett vezetői engedély pótlására vagy a külföldön
megszerzett vezetői engedély honosítására irányul.
13.Tanuló jogai és kötelezettségei:
a. A tanulónak joga van az iskolavezetőnél panaszt tenni, ha az oktatással kapcsolatban
bármilyen kifogása merül fel.
b. A tanulónak joga van áthelyezését kérni másik képzőszervhez, amennyiben oktatás során
erkölcsi vagy szakmai szempontból a szakoktató mulasztása miatt kifogása merült fel és ezt
jelzi, bizonyítja az iskolavezetőnek.
c. Áthelyezés esetén a képzőszerv által adott kedvezményeket köteles egy összegben a
képzőszerv részére visszafizetni.
Más képzőszervtől érkezett tanuló áthelyezése esetén 10.000 Ft adminisztrációs díjat
köteles fizetni az autósiskolának.
Képzési igazolást áthelyezés esetében a képzőszerv csak a tartozások befizetése után adja ki a
tanuló részére.
d. A tanulónak joga van áthelyezése esetén az előre befizetett, de le nem oktatott óradíjakat
visszakérni a képzőszervtől, kivéve az elméleti oktatás díját, amennyiben a tanfolyam első
foglalkozásán már részt vett.
e. A tanuló az általa befizetett és fel nem használt elméleti tanfolyamdíj, gyakorlati óradíj,
tankönyv kaució és egyéb díjak visszatérítését, a befizetésről szóló igazolás ellenében, egy
éven belül kérheti az autósiskolától.
f. A tanuló köteles az előzőleg közölt tantermi elméleti foglalkozáson részt venni, a hiányzásokat
pótfoglalkozáson pótolni.
g. A tanuló köteles az oktatóval előzőleg egyeztetett időpontban megjelenni a gyakorlati
oktatáson, amennyiben nem jelenik meg, 2 óra díját köteles kifizetni, kivéve, ha hiányzását
legalább 24 órával előtte jelzi.
h. A tanuló az elméleti tanfolyamot akkor kezdheti meg, ha a képzés díját befizette, a gyakorlati
oktatáson, akkor vehet részt, ha az aktuális vezetési órák díját befizette.
14.A képzőszerv jogai és kötelezettségei:
a. A képzőszerv vállalja a tanuló teljes körű tanfolyami képzését.
b. A képzőszerv köteles az előre meghatározott időpontban az oktatási órákat megtartani
c. A képzőszerv köteles az oktatáshoz szükséges tansegédletet biztosítani.
d. A képzőszerv köteles a tanulót a tanfolyamra való felvétel és a vizsgára bocsátás feltételeiről
tájékoztatni.
e. Az Autósiskola semminemű felelősséget nem vállal, amennyiben az I. csoportú orvosi
alkalmasságot igazoló irat nem készül el az elméleti vizsgalejelentés idejére, illetve,
amennyiben az orvos alkalmatlannak minősíti a tanulót, valamint, ha a min. 8 általános
végzettséget igazoló bizonyítványt nem tudja bemutatni a tanuló a Közlekedési
Felügyelőségen a vizsgaigazolás átvételekor, vagy nincs magyar állandó lakcíme.
15.Az engedélyező hatóság:
KAV Közlekedési Alkalmsági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
1119 Budapest, Than Károly u. 3-5
Levelezési cím: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45. Tel: 061/814-1818
16.Felügyeleti szerv: KAV Közlekedési Alkalmsági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
1119 Budapest, Than Károly u. 3-5
Levelezési cím: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45. Tel: 061/814-1818
17.Statisztikai adatok: ÁKÖ: 170,12% VSM: elmélet 56,12% forgalom: 57,72 % KK: 161.000Ft.

Tatabánya, 2020. január 06.

Szurdoki Gábor

