Tanfolyami tájékoztató
Tel: 06-30/484-3738

( Tanulótájékoztató )

www.biztonsagautosiskola.hu e-mail: biztonsagautosiskola@gmail.com
A képző szerv neve, címe: „BIZTONSÁG” Autósiskola 5440 Kunszentmárton
Rákóczi út 1. A képző szerv vezetője : Révész Tamás E.V. ES306730. Ügyfélfogadás:
Hétfőtől – Csütörtökig: 08 – 10.-ig.
A „BIZTONSÁG” Autósiskola a legkorszerűbb technikai hátteret biztosítja a tanulói részére,
a sikeres vizsgák érdekében.
Oktatóink: Révész Tamás Iskolavezető, KRESZ , vezetéselméleti és gyakorlati szakoktató,
Tompa László Műszaki, KRESZ, és gyakorlati szakoktató,

Elméleti képzés helye: „BIZTONSÁG „ Autósiskola tanterme: 5440 Kunszentmárton
Rákóczi út 1.szám.
Tanfolyamra jelentkezés feltételei, módja: Jelentkezni személyesen lehet ügyfélfogadási
időben, vagy a tanfolyam megnyitóján a tanteremben, ill. telefonon.
Alapfokú iskolai végzettség, legkésőbb az első vizsgán kell bemutatni az eredetit,
Minimum 16,5 éves kor,
Egészségügyi alkalmasság, 1-es csoport,
A járművezetéstől ne legyen eltiltva,
Tanfolyami költségek, kötelező óraszámok:
Elméleti tanfolyam költsége: 50000 .-Ft
Távoktatás /E-learning/: 50000.-Ft
Vizsgafelkészítő tesztprogram tantermi képzés esetén /E-Titán/: 5500,-Ft
Járművezetési gyakorlat óradíja: 5000.-Ft/óra
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat : 7300.-Ft /háziorvos, munka alkalmassági szakorvos
végzi/
A tandíjak fizetése az iskolavezetőnél történik készpénzben számla ellenében,
részletfizetésben.
A TANFOLYAM HÁROM FŐ RÉSZBŐL ÁLL:
ALAPISMERETEK – ALAPOKTATÁS – FŐOKTATÁS
ALAPISMERETEK: minimum 28 óra tantermi foglalkozás szükséges, KRESZvezetéselmélet-műszaki ismeretek, a tanórák 45 percesek, Pótfoglalkozás: oktató és tanuló
egyeztetése alapján, díja: 1000.-ft/óra.
Tartalmazza: A számítógépes elméleti oktatást, a /tansegédletet/, az elméleti tanfolyam
befejezése utáni tesztgyakorlást az elméleti KRESZ vizsgára, ütközés szimulátor használatát.
Az első elméleti foglalkozástól számított kilenc hónapon belül be kell jelentkezni az elméleti
vizsgára, és tizenkét hónapon belül sikeres vizsgát kell tenni. A sikeres vizsga kettő évig
érvényes.
JÁRMŰVEZETÉSI ALAPKÉPZÉS: /JÁRMŰKEZELÉSI GYAKORLAT/ oktató jármű:
Ford Fiesta 1.4, minimum 9 óra gyakorlás szükséges, a tanóra 50 perc, 10 perc szünettel.
Tartalmazza: Az autó kezelésének elsajátítását, járműkezelési feladatok, biztonsági
ellenőrzési feladatok megtanulását.
JÁRMŰVEZETÉSI FŐOKTATÁS: /FORGALMI VEZETÉS/ minimum 20 óra gyakorlati
vezetés szükséges, plusz 1 vizsgaóra, a tanóra 50 perc 10 perc szünettel,
Tartalmazza: 14 óra városi vezetést, 4 óra országúti vezetést, 2 óra éjszakai vezetést,

KÖZÚTI ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁS:
A Közúti elsősegély nyújtási ismeretek tantárgy alól mentességet kapnak az alábbi
végzettséggel rendelkezők:
- Orvostudományi egyetem, orvosi - fogorvosi - gyógyszerészi karon végzettek,
- Állatorvosi diploma,
- védőnő – diebetikus – gyógytornász – mentőtiszt – egészségügyi szakoktató – diplomás
ápoló – közegészségügyi felügyelő – egészségügyi szakközép ill. szakiskolát végzettek,
továbbá, 1984 január 1-je után bármely kategóriára vezetői engedélyt / trolibusz – traktor –
moped / szerzett. TOVÁBBI MENTESÍTÉS NEM ADHATÓ!
Vizsgadíjak:
Elméleti vizsgadíj: 4600.- Ft,
Forgalmi vizsgadíj: 11000.- Ft
Közúti elsősegély nyújtási ismeretek vizsgadíja: 8200.- Ft
A pótvizsga díjak megegyeznek az alapvizsgák díjaival.
A vizsgadíjat az oktató veszi át és fizeti be a KAV. Indóház úti pénztárában.
Az elméleti és gyakorlati vizsga helye: KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Középkelet-magyarországi Járművezető
Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály, Jász-Nagykun-Szolnok megyei Vizsgaszervezési és
Utánképzési osztály H-5000 Szolnok, Indóház út 8. szám.
A járműkezelési oktatás Kunszentmártonban történik.
A forgalmi oktatás alapozási része Kunszentmártonban kezdődik, majd Szolnokon
folytatódik, és vizsgával zárul. A járművezetési kiinduló hely Kunszentmártonban Kossuth
út 3. szám. (Talmácsi cukrászda), Szolnokon a KAV Közlekedési Alkalmassági és
Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Középkelet-magyarországi
Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály, Jász-Nagykun-Szolnok megyei
Vizsgaszervezési és Utánképzési osztály H-5000 Szolnok Indóház út 8 szám .
Vezetői engedély kézhez vétele: A sikeres forgalmi vizsga után a vizsgaigazolás elektronikus
úton átkerül az illetékes okmányirodába. Az első vezetői engedély ingyenes, továbbá be kell
mutatni az orvosi alkalmassági eredeti példányát, és a közúti elsősegély vizsgáról szóló
igazolást. Az ügyintézés a sikeres forgalmi vizsga után 3 munkanapot követően
kezdeményezhető.
A tanulónak joga van: A nyújtható legmagasabb színvonalú képzés igénybevételéhez, a
rendelkezésre álló eszközök, tansegédletek használatához. Panaszával az iskolavezetőhöz, ill.
orvoslat hiányában a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság Középkelet-magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési
Főosztály, Jász-Nagykun-Szolnok megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési osztály H-5000
Szolnok Indóház út 8 szám fordulhat. Képzésfelügyelő-osztályvezető: Lőrinczi Imre,
telefon:06-56/426-703.
A tanuló kérésére ki kell állítani a képzési igazolást 3 példányban, ebből kettőt a tanulónak az
aláírását követően át kell adni tizenöt napon belül. Ennek díja 10000.-ft.
A képző szervnek joga van: A tanuló adatait a képzés és vizsgáztatás céljára felhasználni, a
másik képző szervhez távozó tanulótól ügyirat kezelési költséget kérni, melynek díja 10.000
ft.- . Amennyiben a tanuló a gyakorlati vezetésre nem jelenik meg, és ezt előre nem jelzi a
vezetést megelőző nap 16 óráig, ill. orvosi igazolással nem igazolja az előre be nem jelentett
távollétet, az oktató arra a napra beütemezett vezetési órákat elszámolja!
Halasztás esetén az akkor érvényben lévő óradíjak a mérvadóak!
Befizetett tandíj nem igényelhető vissza!
EREDMÉNYES TANULÁST és a VIZSGÁKHOZ SOK SIKERT KÍVÁNNAK ÖNNEK
A „BIZTONSÁG” Autósiskola
OKTATÓI!!!
Révész Tamás – Tompa László

