Tájékoztató és vállalkozási feltételek

Képzőszerv megnevezése: Kanyar-góó Motor és autó suli
Weboldal: www.kanyargoojogsi.hu
E-mail cím: kanyargoo@citromail.hu
Székhelye: 3711 Szirmabesenyő, Kossuth utca 37.
Cégforma: Egyéni vállalkozó
Vállalkozói igazolvány száma: ES-036908
Képzési engedély száma: KE/ST/82/B/1169/2/2012
Iskolavezető neve: Budinszki Sándor
Iskolavezető igazolvány száma: 1593
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 001732012
Ügyfélfogadó címe:3711Szirmabesenyő, Kossuth utca 37
Ügyfélfogadás időpontja: Kedd:16:00-20:00
csütörtök: 16:00-20:00
Telefonszám: Mobil: 06202370781
06703311467
Iskolavezető e-mail címe: kanyargoo@citromail.hu

Oktatási helyszínek
Elméleti oktatás: 3711 Szirmabesenyő Kossuth utca 37.
Rutinpálya: Felsőzsolcai tanpálya (3606-os országos összekötő út mellett), NKH KRESZ Park, Miskolc
Pozsonyi u. 6.

Tisztelt Ügyfelünk!
Megköszönöm bizalmát, hogy autósiskolánkat választotta abból a célból, hogy szolgáltatásaink
igénybevételével felkészült járművezetővé váljon. Ezúton szeretném részletesen tájékoztatni „AM”,
„A1”, „A2”, „A”, „B” kategóriás járművezetői tanfolyamaink beiskolázási feltételeiről, a tanfolyamaink
menetéről, a vizsgáztatás rendjéről, az Ön, ill. iskolánk jogairól, kötelességeiről és egyéb
szolgáltatásainkról.
1.Tanfolyamra való jelentkezés:
Beiratkozás személyesen, az ügyfélfogadó irodában, vagy az előre meghirdetett tanfolyam
helyszínén, személyi igazolvánnyal, lakcímkártyával,
2 . Előír t egészségügyi alkalmassági vizsgálatok kategóriánként :
„B” I.csop.orvosi alkalmassági igazolás
„A1” I.csop.orvosi alkalmassági igazolás
„A2” I.csop.orvosi alkalmassági igazolás
„A” I.csop.orvosi alkalmassági igazolás
„AM” nem szükséges orvosi alkalmassági igazolás

3. Tanfolyamra történő felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei kategóriánként :
„B ” kategória
Jelentkezés feltételei:
•
•
•

Tanfolyamra az vehető fel, aki a 17. életévét betöltötte, vagy annál hat hónappal fiatalabb.
Az autósiskolával tanulmányi szerződést kötött.
A jelentkező nem áll járművezetéstől eltiltás hatálya alatt

Vizsgára bocsátás feltételei:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elméleti vizsgát az tehet, aki 17. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb három hónappal
fiatalabb,
Elméleti tanfolyamot elvégezte és annak megkezdésétől számítva legfeljebb 9 hónap telt el.
Kitöltött jelentkezési lap,
Kresz vizsgadíjat befizette,
Érvényes orvosi alkalmassági igazolással rendelkezik
A jelentkező írni, olvasni tud, és a 8 általános iskolai végzettségről nyilatkozik.
Gyakorlati vizsgát csak a 17. életévét betöltött tanuló tehet,
Gyakorlati vizsgát csak a kötelező (29) óraszám levezetése, ill. az előírt (580 Km) teljesítése
után tehet, (forgalmi vizsga a 30-ik órában lehetséges )
A forgalmi vizsgadíjat befizette

„AM” kategória
Jelentkzés feltételei:
•
•
•

Tanfolyamra az vehető fel, aki a 14. életévét betöltötte vagy annál legfeljebb hat hónappal
Fiatalabb
Az autósiskolánál megkötött tanulmányi szerződés.
A jelentkező nem áll a járművezetéstől eltiltás hatálya alatt

Vizsgára bocsátás feltételei:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elméleti vizsgát az tehet, aki a 14. életévét betöltötte vagy annál legfeljebb 3 hónappal
fiatalabb.
Az elméleti tanfolyamot elvégezte és annak megkezdésétől számítva legfeljebb 9 hónap telt
el.
Kitöltött jelentkezési lap
Kresz vizsgadíjat befizette
A jelentkező írni-olvasni tudása.
Gyakorlati vizsgát csak az tehet, aki a 14-ik életévét betöltötte
Járműkezelési vizsgát az előírt kötelező (4) óraszám levezetését teljesítette
Forgalom vizsgát az előírt (6) óraszám és a min. (100 Km) menettávolság levezetését
teljesítette (a forgalmi vizsga a 11.-dik órában lehetséges)
Kötelező vizsgadíjak befizetése

Az „AM” kategóriás vezetői engedély 16 éves korig kizárólag belföldön jogosít járművezetésre.

„A1 ”kategória
Jelentkezés feltételei:
•
•
•

Tanfolyamra az vehető fel, aki a 16. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 hónappal
Fiatalabb.
Az autósiskolánál megkötött tanulmányi szerződés.
A jelentkező nem áll a járművezetéstől eltiltás hatálya alatt

Vizsgára bocsátás feltételei:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elméleti vizsgát az tehet, aki a 16. életévét betöltötte vagy annál legfeljebb 3 hónappal
Fiatalabb.
Elméleti tanfolyamot elvégezte és annak megkezdésétől számítva kevesebb, mint 9 hónap
Telt el.
Kitöltött jelentkezési lap.
Kresz vizsgadíjat befizette
A jelentkező írni, olvasni tudása, a 8. általános iskolai osztály elvégzéséről nyilatkozik.
Gyakorlati vizsgát csak a 16. életévét betöltött személy tehet.
Járműkezelési vizsgát csak az előírt kötelező (6) óraszám, levezetését teljesítette,
Forgalom vizsgát a kötelező 10 óraszám, ill. (240 Km) menettávolság levezetését teljesítette.
(A forgalmi vizsga a 17-ik órában lehetséges)
Kötelező vizsgadíjak befizetése.
Érvényes orvosi alkalmassági igazolás

„A2 ” kategória
Jelentkezés feltételei:
•
•
•

Betöltött 18. életév, vagy annál legfeljebb hat hónappal fiatalabb.
Az autósiskolánál megkötött tanulmányi szerződés
A jelentkező nem áll a járművezetéstől való eltiltás hatálya alatt

Vizsgára bocsátás feltételei:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a 18. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb három
hónapnál fiatalabb.
Elméleti tanfolyam elvégzése,és annak megkezdésétől számítva kevesebb, mint 9 hónap telt
el.
Kitöltött jelentkezési lap.
Kresz vizsgadíjat befizette
A jelentkező írni, olvasni tudása, ill. a 8. általános iskolai osztály elvégzéséről nyilatkozik.
Gyakorlati vizsgát csak a 18-ik életévét betöltött személy tehet
Járműkezelési vizsgát csak az előírt kötelező (6) óraszám, levezetését teljesítette,
Forgalom vizsgát a kötelező 10 óraszám, ill. (240 Km) menettávolság levezetését teljesítette.
(A forgalmi vizsga a 17-ik órában lehetséges)
Kötelező vizsgadíjak befizetése.
Érvényes orvosi alkalmassági igazolás.

„A2 ” kategória 2 éven belül megszerzett
„A1”alkategóriával :
Jelentkezés feltételei:
•
•
•

Betöltött 18. életév
Érvényes A1 alkategóriás vezetői engedély
A jelentkező nem áll a járművezetéstől való eltiltás hatálya alatt

Vizsgára bocsátás feltételei:
•
•
•
•
•
•

Érvényes A1 alkategóriával rendelkezőknek nem kell elméleti tanfolyam, és kresz vizsga
Gyakorlati vizsgát csak a 18-ik életévét betöltött személy tehet
Járműkezelési vizsgát csak az előírt kötelező (4) óraszám, levezetését teljesítette,
Forgalom vizsgát a kötelező (8) óraszám, ill. (180Km) menettávolság levezetését teljesítette.
(A forgalmi vizsga a 13-ik órában lehetséges)
Kötelező vizsgadíjak befizetése.
Érvényes orvosi alkalmassági igazolás.

„A2 ” kategória 2 éven túl megszerzett „A1 ” alkategóriával :
Jelentkezés feltételei:
•
•
•

Betöltött 18. életév.
Az autósiskolánál megkötött tanulmányi szerződés
A jelentkező nem áll a járművezetéstől való eltiltás hatálya alatt

Vizsgára bocsátás feltételei:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a 18. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb három
hónapnál fiatalabb.
Elméleti tanfolyam elvégzése,és annak megkezdésétől számítva kevesebb, mint 9 hónap telt
el.
Kitöltött jelentkezési lap.
Kresz vizsgadíjat befizette
A jelentkező írni, olvasni tudása, ill. a 8. általános iskolai osztály elvégzéséről nyilatkozik.
Gyakorlati vizsgát csak a 18-ik életévét betöltött személy tehet
Járműkezelési vizsgát csak az előírt kötelező (2) óraszám, levezetését teljesítette,
Forgalom vizsgát a kötelező (6) óraszám, ill. (120 Km) menettávolság levezetését teljesítette.
(A forgalmi vizsga a 19-ik órában lehetséges)
Kötelező vizsgadíjak befizetése.
Érvényes orvosi alkalmassági igazolás.

Vizsgaigazolás kiadásának feltételei:
•
•

Közúti elsősegélynyújtásból tett vizsga igazolása
A 8 általános iskolai osztály elvégzését igazoló Bizonyítvány bemutatása.

„A” kategória.
Jelentkezés feltételei:
•
•
•

Betöltött 24. életév, vagy annál legfeljebb hat hónappal fiatalabb.
Az autósiskolánál megkötött tanulmányi szerződés
A jelentkező nem áll a járművezetéstől való eltiltás hatálya alatt

Vizsgára bocsátás feltételei:

Elméleti vizsgára bocsátható a 24. életévét betöltött személy vagy annál, 3 hónapnál
fiatalabb, kivéve, ha rendelkezik, min. Két éve megszerzett Akorl, vagy A2,
alkategóriával
• Elméleti tanfolyam elvégzése, és annak megkezdésétől számítva kevesebb, mint 9 hónap telt
el.
• Kitöltött jelentkezési lap.
• A jelentkező írni-olvasni tudása, nyilatkozat a 8 általános iskolai osztály elvégzéséről.
• Kresz vizsgadíjat befizette
• Gyakorlati vizsgát csak a 24-ik életévét betöltött személy tehet, kivéve, ha rendelkezik, min.
Két éve megszerzett A.korl, vagy A2, alkategóriával
• Járműkezelési vizsgát csak az előírt kötelező (10) óraszám, levezetését követően tehet,
• Forgalom vizsgát a kötelező (16) óraszám, ill. (390 Km) menettávolság levezetését teljesítette.
(A forgalmi vizsga a 17-ik órában lehetséges)
• Kötelező vizsgadíjak befizetése.
• Érvényes orvosi alkalmassági igazolás.
• Az autósiskolánál megkötött tanulmányi szerződés
(„A” kat. a vezetői engedély min.2 éves „A2” kategóriás jogosítvánnyal 20 éves kortól megszerezhető)
Vizsgaigazolás kiadásának feltételei:
•
•

Közúti elsősegélynyújtásból tett vizsga igazolása
A 8 általános iskolai osztály elvégzését igazoló Bizonyítvány bemutatása

„A” kategória 2 éven belül megszerzett „A1 ” alkategóri ával :
Jelentkezés feltételei:
•
•
•

Betöltött 24. életév, vagy annál legfeljebb hat hónappal fiatalabb.
Az autósiskolánál megkötött tanulmányi szerződés
A jelentkező nem áll a járművezetéstől való eltiltás hatálya alatt

Vizsgára bocsátás feltételei:
•
•
•
•
•
•

Érvényes „A1” alkategóriával rendelkezőknek nem kell elméleti tanfolyam, és kresz vizsga
Gyakorlati vizsgát csak a 24-ik életévét betöltött személy tehet,
Járműkezelési vizsgát csak az előírt kötelező (6) óraszám, levezetését követően tehet.
Forgalom vizsgát a kötelező (10) óraszám, ill. (240Km) menettávolság levezetését teljesítette.
(A forgalmi vizsga a 17-ik órában lehetséges)
Kötelező vizsgadíjak befizetése.
Érvényes orvosi alkalmassági igazolás.

„A” k tegória 2 éven túl megszerzett „A1 ” alkategóriá val :
Jelentkezés feltételei:
•
•
•

Betöltött 24. életév, vagy annál legfeljebb hat hónappal fiatalabb.
Az autósiskolánál megkötött tanulmányi szerződés
A jelentkező nem áll a járművezetéstől való eltiltás hatálya alatt

Vizsgára bocsátás feltételei:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elméleti vizsgára bocsátható a 24. életévét betöltött személy vagy annál, 3 hónapnál
Fiatalabb,
Elméleti tanfolyam elvégzése, és annak megkezdésétől számítva kevesebb, mint 9 hónap telt
el.
Kitöltött jelentkezési lap.
A jelentkező írni-olvasni tudása, nyilatkozat a 8 általános iskolai osztály elvégzéséről.
Kresz vizsgadíjat befizette
Gyakorlati vizsgát csak a 24-ik életévét betöltött személy tehet,
Járműkezelési vizsgát csak az előírt kötelező (4) óraszám, levezetését követően tehet,
Forgalom vizsgát a kötelező (6) óraszám, ill. (150 Km) menettávolság levezetését teljesítette.
(A forgalmi vizsga a 11-ik órában lehetséges)
Kötelező vizsgadíjak befizetése.
Érvényes orvosi alkalmassági igazolás.

„A” kategória 2 éven belül megszerzett „A2 ” kategóriával :
Jelentkezés feltételei:
•
•
•

Betöltött 24. életév, vagy annál legfeljebb hat hónappal fiatalabb.
Érvényes A2 alkategóriás vezetői engedély
A jelentkező nem áll a járművezetéstől való eltiltás hatálya alatt

Vizsgára bocsátás feltételei:
•
•
•
•
•
•

Érvényes A2 alkategóriával rendelkezőknek nem kell elméleti tanfolyam, és kresz vizsga
Gyakorlati vizsgát csak a 24-ik életévét betöltött személy tehet
Járműkezelési vizsgát csak az előírt kötelező (4) óraszám, levezetését teljesítette
Forgalom vizsgát a kötelező (8) óraszám, ill. (180Km) menettávolság levezetését teljesítette.
(A forgalmi vizsga a 13-ik órában lehetséges)
Kötelező vizsgadíjak befizetése.
Érvényes orvosi alkalmassági igazolás.

„A” kategória 2 éven túl megszerzett „A2 ” alkategóri ával : („A” kategóriás vezetői engedély min.2
éves „A2” kategóriás vezetői engedéllyel 20 éves kortól megszerezhető)
Jelentkezés feltételei
• Betöltött min. 20. életév, vagy annál legfeljebb hat hónappal fiatalabb.
• Érvényes A2 alkategóriás vezetői engedély
• A jelentkező nem áll a járművezetéstől való eltiltás hatálya alatt
Vizsgára bocsátás feltételei:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elméleti vizsgára bocsátható a 20. életévét betöltött személy vagy annál, 3 hónapnál
fiatalabb,
Elméleti tanfolyam elvégzése, és annak megkezdésétől számítva kevesebb, mint 9 hónap telt
el.
Kitöltött jelentkezési lap.
A jelentkező írni-olvasni tudása, nyilatkozat a 8 általános iskolai osztály elvégzéséről.
Kresz vizsgadíjat befizette
Gyakorlati vizsgát csak a 20-ik életévét betöltött személy tehet
Járműkezelési vizsgát csak az előírt kötelező (2) óraszám, levezetését teljesítette,
Forgalom vizsgát a kötelező (6) óraszám, ill. (120 Km) menettávolság levezetését teljesítette.
(A forgalmi vizsga a 9-ik órában lehetséges)
Kötelező vizsgadíjak befizetése.
Érvényes orvosi alkalmassági igazolás.

4. A tanfolyam tantárgyai, tanórák száma, időtartama:
Az elméleti tanórák időtartama 45 perc. A gyakorlati órák időtartama 50 perc
A gyakorlati órák, e-learning képzés elvégzése, és a sikeres elméleti vizsga megszerzése után kezdhetőek
el.
5. A tanfolyam tantárgyai kategóriánként:
„ B „Kategória:
Elméleti oktatás:
•
•
•

Közlekedési ismeretek: 16 óra
Járművezetés elmélete: 8 óra
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 4 óra
Gyakorlati oktatás: 29 óra
Vizsgaóra: 1óra

„AM”kategóriában:
Elméleti oktatás:
•
•

Közlekedési ismeretek: 16 óra
Járművezetés elmélet: 6 óra
Gyakorlati oktatás: 10 óra
Vizsgaóra: 25 perc

„A1 ”kategória:
Elméleti oktatás:
•
•
•

Közlekedési ismeretek: 19 óra
Járművezetés elmélete: 4 óra
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 4 óra
Gyakorlati oktatás: 16 óra
Vizsgaóra: 1 óra

„A1 ” kategória „B” kategóriás vezetői engedéllyel :
Elméleti oktatás:
•
•
•

Közlekedési ismeretek: 1 óra
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 1 óra
Járművezetés elmélete: 1 óra
Gyakorlati oktatás: 4 óra
Vizsgaóra: 1 óra

„A2 ” kategória :
Elméleti oktatás:
•
•
•

Közlekedési ismeretek: 16 óra
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 4 óra
Járművezetés elmélete: 4 óra
Gyakorlati oktatás: 16 óra
Vizsgaóra: 1 óra

„ A1” kategória megszerzését követő 2 éven belül :
Gyakorlati oktatás:12 óra
Vizsgaóra: 1óra
„ A1” kategória megszerzését követő 2 éven túl :
Elméleti oktatás: 3 óra
Gyakorlati oktatás: 8 óra
Vizsgaóra: 1 óra

„A” kategóriában
Elméleti oktatás:
•
•
•

Közlekedési ismeretek: 16 óra
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 4 óra
Járművezetés elmélete: 4 óra
Gyakorlati oktatás: 26 óra
Vizsgaóra: 1 óra

„ A1” kategória megszerzését követő 2 éven bel ül :
Gyakorlati oktatás: 16 óra
Vizsgaóra 1 óra
„ A1” kategória megszerzését követő 2 éven túl :
Elméleti oktatás: 3 óra
Gyakorlati oktatás: 10 óra
Vizsgaóra 1 óra
„ A2” kategória megszerzését követő 2 éven belül :
Gyakorlati oktatás: 12 óra
Vizsgaóra: 1 óra
„ A2” kategória megszerzését követő 2 éven túl:
Elméleti oktatás: 3 óra
Gyakorlati oktatás: 8 óra
Vizsgaóra. 1 óra

6 . Minden kategóriában E -l earning ( számítógépes táv oktatás ) képzési l ehetős ég .
7 . Választható járművek:
„B”kategória: Seat Leon 1.9 PDTDI, Wolksvagen Passat 1.9 PDTDI, Wolksvagen Golf VI 1.6 CRTDI,
Wolksvagen Cady 1.9 pdtdi

„A1”kategória:Yamaha YBR 125
„A2”kategória: Kawasaki ER 500
„A”kategória: Honda CB 600
„AM”kategória: Aprilia SR50

8. A hiányzás pótlásának módja:
Az elméleti előadások pótlása ingyenes a következő azonos kategóriájú tanfolyamon. Amennyiben ez
nem lehetséges a tanuló részéről, pótfoglalkozáson kell pótolni a hiányzó órákat. A pótórák
díja:1.500Ft/óra.
Gyakorlati óra kimaradása az oktatóval egyeztetett módon pótolható.
9 . A tandíj befizetésének módja:
A tandíj az ügyfélfogadó irodánkban fizethető be készpénzben, számla ellenében.
Az elméleti tandíjat minden kategóriában, egy összegben, a gyakorlati oktatás díját két részletben kell
befizetni, kivéve a „B” kategória gyakorlati oktatás díját, azt három részletben kell befizetni.

Kategória

Elméleti oktatás díja

Összesen:

15.000.30.000.10.000.-

Gyakorlati oktatás
díja
40.000.60.000.20.000.-

„AM”
„A1”
„A1”(érvényes B
kategóriás vezetői
engedéllyel)
„A2”
„A2”(„A1”megszerzését
követő 2éven belül)
„A2”(„A1”megszerzését
követő 2 éven túl)
„A”(„Akorl”v.
”A2”megszerzését
követő 2 éven belül)
„A” („Akorl”v.
”A2”megszerzését
követő 2 éven túl)
„A” („A1”megszerzését
követő 2 éven belül)
„A” („A1” megszerzését
követő 2 éven túl)
„A”
,,A” gyorsított
,,B”
„B” gyorsított

30.000.-

60.000.55.000.-

90.000
55.000

15.000.-

40.000.-

55.000

-

55.000.-

55.000

15.000.-

40.000.-

55.000

-

55.000.-

55.000

15.000.-

40.000.-

55.000

30.000.30.000.50.000.50.000.-

100.000.120.000.150.000.170.000.-

130.000
150.000
200.000
220.000

55.000
90.000
30.000

Gyorsított tanfolyam keretein belül a sikeres elméleti vizsgát követően az iskola vállalja, hogy a
tanulót maximum öt héten belül felkészíti, és forgalmi vizsgára bocsátja amennyiben a tanuló legalább
heti négy alkalommal az oktató által megadott időpontban gyakorlati oktatáson vesz részt.
1 0. Pótóra díj a kategóriánként:
„B” kategória: 5000 ft/ óra,
„B” gyorsított: 5500 ft/óra
„AM”, A1, A2, A, kategóriák: 5000 ft/óra gyorsított: 5500 ft/óra

Sikertelen forgalmi vizsga esetén a tanuló köteles 3 pótórát venni (2 pótóra+1 vizsgaóra), de ha a
tanuló több pótórát igényel, a pótóra díj megfizetése ellenében erre lehetősége van.

11 . A képzések vizsgadíjai kategóriánként:
„B” kategória: Elméleti vizsgadíj :
Forgalmi vizsgadíj:
„A1” „A2” „A” kategória:

„AM” kategória:

4.600 Ft
11.000 Ft

Elméleti vizsgadíj :
4.600 Ft
Járműkezelési vizsgadíj: 4 .700 Ft
Forgalmi vizsgadíj:
11.000 Ft

Elméleti vizsgadíj:
Járműkezelési vizsgadíj:
Forgalmi vizsgadíj:

4.600 Ft
3.600 Ft
3.600 Ft

Vizsgadíjak és azok megfizetésének módja:
A vizsgadíjakat az aktuális vizsgák előtt kell befizetni, készpénzben, Miskolc, József Attila út.20 sz
alatt.
A forgalmi vizsgák ideje-díjfizetés szempontjából –tanórának minősül.
1 2. A tantárgyak hallgatása és vizsgázás alóli felmentések:
Mentesül az elméleti tanfolyam és vizsga alól, aki:
a)”A2”alkategóriás vizsgához-két évnél nem régebben szerzett-„A1”alkategóriás vezetői engedéllyel
rendelkezik és két éven belül”A1”alkategóriára sikeres elméleti vizsgát tett,
b)”A” kategóriás vizsgához-két évnél nem régebben szerzett-„A korl” vagy „A2” vagy
„A1”alkategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és két éven belül „A korl”kategóriára vagy „A1”
ill.”A2”alkategóriára sikeres elméleti vizsgát tett.
1 3. A tanuló áthelyezésének módja és következményei :
Bármely hallgató a képzés során átkérheti magát másik képzőszervhez, amit az alábbi módon tud
megtenni:
-Az iskolavezetőtől kikéri az áthelyező nyomtatványt („Képzési igazolás”, ezt az iskolavezető 3
munkanapon belül a rendelkezésére bocsátja. A „Képzési igazolás” 3 példányban készül, amiből 2
példányt a tanuló rendelkezésére bocsát,1 példány az iskolánál marad. Az igazolást az ügyfélfogadó
irodában vehet át a tanuló (3711Szirmabesenyő, Kossuth utca 37.).
Ezen igazolásra kerül az áthelyezés kiadásának napjáig lehallgatott és levezetett órák száma .A
tanuló-áthelyező nyomtatvány kiadásakor a felek elszámolnak a befizetésekkel és teljesítésekkel.
A hallgató az áthelyező nyomtatvánnyal a befogadó képzőszervhez megy, ahol az iskola vezetője
intézkedik az áthelyezési eljárás elindításáról. Ezután már csak a befogadó iskolával kell a kapcsolatot
tartania a képzés folytatása érdekében

14. Oktatási helys zínek címei :
Elméleti oktatás:

3711 Szirmabesenyő, Kossuth utca 37

Rutinpálya:

Felsőzsolcai tanpálya (3606-os országos összekötő út
mellett), NKH KRESZ Park, Miskolc Pozsonyi u. 6.

Vizsgáztatás helyszine :
Elméleti vizsgáztatás: Miskolc, József Attila út.20
Gyakorlati vizsgáztatás: Miskolc, József Attila út.20
Miskolc,Kresz Park(motoros vizsgáztatás)
3606-os országos összekötő út melletti tanpálya
1 5. Az engedélyező hatóság , felügyeletet ellátó szervezetek:

-Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége
Miskolc,József Attila út.20
Telefon: 06-46-500-010

-Nemzeti Közlekedési Hatóság
Budapest, Teréz krt 38
Telefon:06-1-373-1400

-Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
Miskolc Mindszent tér 3. Telefon:06-46-513-200

1 6. A vizsgázó jogai és kötelezettségei :
A tanuló jogai :
A befizetett tanfolyamdíj ellenében a kötelezően előírt elméleti órákat végighallgatni és a
kötelezően előírt gyakorlati órákat levezetni,
-az elméleti órák végighallgatása után elméleti vizsgát tenni, a gyakorlati vezetés után
gyakorlati vizsgát tenni,
-más képzőszervnél folytatni tanulmányait, az addig teljesített oktatásról 3napon
belül tanulóáthelyezőt kapni,

-anyagi vagy egyéb okból szüneteltetni tanulmányait, figyelembe véve a vizsgára
bocsátás feltételeinél megszabott határidőket.
Ebben az esetben, az iskola fenntartja a jogot az árváltozások aktualizálására az illető tanulónál.
-A tanuló a képzés során oktatót, ill. gépkocsit is cserélhet az iskolavezetővel egyeztetve.
A tanuló kötelezettségei:
- az elméleti oktatáson részt venni, az elmaradt órákat pótfoglalkozáson pótolni, köteles az elméleti
oktatás befejezésétől számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát tenni.
Ellenkező esetben a tanfolyam csak az elméleti tanfolyam megismétlésével folytatható.
-sikeres elméleti vizsgától számított 2 éven belül az összes gyakorlati vizsgát sikeresen kell
teljesítenie, ha ezt nem teljesíti az addig megszerzett sikeres vizsgákat elveszíti.
-gyakorlati oktatás esetén a tanuló köteles pótórákat venni, ha a kategóriánként meghatározott
menettávolságot az alapórákon nem teljesíti
- vizsgázó kötelezettsége az elméleti és gyakorlati vizsgákon, érvényes személyi igazolvánnyal vagy
érvényes útlevéllel, illetve ha már van más kategóriára vezetői engedélye, akkor a vezető
engedéllyel megjelenni.
-az ötödik sikertelen forgalmi vizsga esetén a tanulónak PAV vizsgálaton kell részt vennie
-köteles a Felnőttképzési szerződésben részletfizetés szerinti díjakat idejében befizetni
-a tanterem állapotát és berendezéseit megóvni, az intézmény külön rendelkezéseit betartani,
-a gyakorlati oktatásnál az előre egyeztetett oktatási helyszínen megjelenni az oktatásra max. 20
percet várni,
-vezetésre alkalmas állapotban megjelenni,
-az oktató utasításait képességeitől függően végrehajtani,
-az oktató jármű belső tisztaságát és berendezéseit megóvni,
-a szerződés felbontását a szolgáltatóval írásban közölni,
-Motoros kategóriákban az előírt öltözetben megjelenni!
Magas szárú zárt bakancs vagy csizma
Protektoros motoros nadrág, protektoros motoros dzseki, vagy
Erős anyagból készült nadrág, erős anyagból készölt dzseki (ebben az esetben a könyök, térd és hát
protektorokat biztosítjuk)
Protektoros kesztyű
Motoros bukósisak
Szemüveg

17. A közúti elsősegélynyújtó tanfolyammal és vizsgával kapcsolatos információk:
Az autósiskola által szervezett elsősegélynyújtó tanfolyamra az ügyfélfogadó irodánkban lehet
jelentkezni. Elsősegélynyújtó vizsgát a Magyar Vöröskereszt szervez. A tanfolyamra tanfolyamdíj,
vizsgára a vizsgadíj befizetése után lehet.
A tanfolyam díja :8.000Ft (készpénzben számla ellenében)
Vizsgadíj :8.200 Ft.( postai csekken)

18. Vezetői engedély kiadásával kapcsolatos információk:

A vizsgaigazolás a sikeres vizsga utáni három munkanap elteltével személyesen, (vagy
meghatalmazással) vehető át, személyi igazolvány, elsősegélynyújtó vizsgát igazoló lap
felmutatásával, és a 8 általános, vagy annál magasabb iskolai bizonyítvány bemutatásával
a Közlekedési Felügyelőség ügyfélszolgálatánál.
Cím: Miskolc, József Attila út.20 sz.
Vizsgaigazolás kiadása: Hétfő: 8.00-12.30 óra Szerda 8.00-16.00 óra Csütörtök:8.00-12.30 óra
A vizsgaigazolással a vezetői engedély kiadására irányuló kérelmét személyesen bármely
Közlekedési Igazgatási Hatóságnál (okmányirodánál) lehet kezdeményezni.
Ha már van vezetői engedélye, kategóriabővítésre vigye magával.
Külföldieknél feltétel az érvényes tartózkodási engedély (legalább 6 hónap), vagy állandó
bejelentett magyarországi lakcím.
Köszönjük, hogy figyelmesen elolvasta tájékoztatónkat, eredményes felkészülést és sikeres vizsgákat
kívánunk!

