„BIZTONSÁG”
Autósiskola
5440 Kunszentmárton Rákóczi út 1.
06-30/484-3738
e-mail: biztonsagautosiskola@gmail.com

www.biztonsagautosiskola.hu

Vállalkozási feltételek és írásos tájékoztató
Képzőszerv neve; " BÍZTONSÁG " Autósiskola
Címe; 5440. KUNSZENTMARTON, Rákóczi u. 1. szám. Telefon: 06 - 30 484 - 3738
Cégforma: magán autósiskola
Iskolavezető: Révész Tamás Imre egyéni vállalkozó
Szakoktatói igazolvány szám: 13953
Iskolavezetői névjegyzék szám: 11187
Vállalkozási engedély száma: ES - 306730
Ügyfél fogadó: 5440. KUNSZENTMÁRTON, Rákóczi u. 1. szám Telefon: 06 30 - 484 - 3738
Ügyfélfogadás: hétfő - csütörtök: 08 - 10 óráig.
Székhely címe: 5440. KUNSZENTMÁRTON, Sörház u. 15. szám Telefon:
06 - 30 - 484 – 3738
web cím: www.biztonsagautosiskola.hu
e-mail: biztonsagautosiskola@gmail.com
1./ BEVEZETŐ
Az alábbiakban felsorolt vállalkozási feltételek egyaránt tartalmazzák a " B "
kategóriás tanfolyamra és vizsgára bocsátás feltételeit, a 24/2005(IV.21)GKM
rend.2-es számú melléklete alapján, valamint azt, hogy ezeket szem, előtt tartva
az autósiskola milyen feltételekkel vállalja a tanfolyamon a vizsgára való
felkészítést. A jelentkezés alkalmával a képzőszerv köteles ellenőrizni, hogy a
képzésre jelentkező (a továbbiakban tanuló) megfelel-e a rendeletben foglalt
feltételeknek. A járművezetői tanfolyamra a " Jelentkezési lap " kitöltésével
lehet jelentkezni. A tanfolyamra való felvétel előtt a képzőszervnek a tanulóval
írásbeli szerződést kell kötnie. A fiatalkorúval kötött írásbeli szerződést a
törvényes képviselőnek is alá kell írnia.
2./ A képzésre jelentkezőnek a következő feltételeket kell teljesíteni:
A vezetői engedély megszerzéséhez szükséges az orvosi alkalmassági
vizsgálaton való részvétel.
Életkor :
40. év alatt
40 - 60 év között

Időtartam:
10 évre
5 évre

Díjai:
7300.- ft.
4300.-

61 - 70 év között
71. év fölött

3 évre
2 évre

2300.1100.-

Akinek már van érvényes vezetői engedélye, annak nem kell ilyen vizsgálaton
részt vennie.
További feltételek:
A jelentkezőnek: - alapfokú iskolai végzettségét igazoló okiratot legkésőbb az
első vizsgaeseményen, a vizsgabiztosnak kell bemutatni.
- betöltött 16 és fél éves életkor,
- megfelel az előírt közlekedésbiztonsági feltételeknek,
- az esetleges utánképzési kötelezettségének eleget tett,
- akinek érvényes vezetői engedélye van, abban az esetben szükséges a vezetői
engedély fénymásolata, és az eredeti vezetői engedély vizsgákon történő
bemutatása.
Az alapfokú iskolai végzettség igazolása:
a) személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon
szerzett doktori címmel,
b) az iskolai végzettség igazolására szóló okmány
ba) eredeti példányával,
bb) a közjegyző vagy a kiállító által hitelesített példányával,
bc) külföldi bizonyítvány és oklevél esetén az eredeti okmánnyal és annak
hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy
bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság
által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), vagy
bd) külföldi bizonyítvány és oklevél esetén olyan - hatáskörrel rendelkező magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal,
hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három
hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított
hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány
vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét
előfeltételezi.
A tanfolyam elméleti és gyakorlati részből áll. A vezetési gyakorlat alapoktatási
és főoktatási részből tevődik össze.
A mozgáskorlátozott, a siket, valamint az olyan tanulót, aki a magyar nyelvet
nem beszéli, a tanfolyam elméleti tárgyainak foglalkozásain való részvétel alól
kérésére az iskolavezető mentesítheti. A mentesített tanulók felkészítésében a
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képzőszerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint közreműködhet. A
tanfolyamra bármely okból alkalmatlan jelentkezőt az autósiskola írásban
értesíti.
3./ Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:10§(1)
- aki a tanfolyam elméleti, részét igazoltan elvégezte, /e-learning képzés esetén
kiállított képzési igazolással rendelkezik,
-elméleti tandíjat befizette,
- orvosi alkalmassági véleményét leadta,
- az elméleti vizsgadíjat befizette,
- aki a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül, a külön
jogszabályban előírt 17. éves életkornál legfeljebb 3 (három) hónappal fiatalabb.
Az elméleti vizsga számítógépen, vagy írásban tehető le. Szóban indokolt
esetben tolmács közreműködésével vizsgázhat az aki:
- a magyar nyelvet, hiányos magyar nyelvű ismeretei miatt nem érti
- egészségi állapota miatt írásra képtelen és erre a regionális igazgatóságtól
kérelmére engedélyt kapott.
Az elméleti vizsgára az első foglalkozástól számított 9 hónapon belül be kell
jelentkezni, 12 hónapon belül pedig sikeres elméleti vizsgát kell tenni.
Amennyiben ez nem történik meg, új tanfolyamot kell kezdeni.
A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga érvényességi ideje két év.
Ha a vizsgázó ezen idő alatt a kategóriához tartozó gyakorlati vizsgát sikeresen
nem fejezi be, minden sikeres vizsgája érvényét veszíti. Újabb vizsgát csak a
tanfolyam megismétlése után tehet
A vezetési gyakorlat megkezdése:
A vezetési gyakorlat tantárgy az elméleti tárgyból tett sikeres vizsga után
kezdhető meg, hitelesített vezetési kartonnal, vezetőképes állapotban, gyakorlati
vezetési díj első részlete, ha van korlátozás, annak megfelelően /szemüvegkontaktlencse./
4. /Forgalmi vizsgára bocsátás feltételei 11§(1):
- az előirt 17. éves életkort betöltötte,
- sikeres elméleti vizsgával rendelkezik,
- a forgalmi vizsgadíjat befizette,
- a kötelezően előírt óraszámot /29óra/ és menettávot igazoltan /580km/
levezette, ha van, az egészségügyi korlátozásnak megfelel, és vezetőképes
állapotban van.
Az ötödik sikertelen vizsga után újabb forgalmi vizsga eredményes rendkívüli
pályaalkalmassági vizsgálat (PÁV) után tehető. Bármelyik vizsgatárgyból javító
vizsgát csak három nap eltelte után lehet tenni.
.
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A sikeres vizsgák után, a járművezetésre jogosító okmány kiadásának
feltételei, módja:
- az első vezetői engedély kiadása ingyenes,
- 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 elektronikusan

átküldi az Okmányirodának a vizsgaigazolást a sikeres vizsgát követő három
munkanapon belül. A sikeres vizsgát követő harmadik munkanap után intézhető
az okmány kiállítása.
- orvosi alkalmassági vélemény eredeti példányának bemutatása az
Okmányirodában,
- a Közúti elsősegélynyújtásból tett sikeres vizsga igazolása az okmányirodában.
Ilyen tanfolyamot és vizsgát a Magyar Vöröskereszt közreműködésével a
képzőszerv szervez. Az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését
tanúsító a Magyar Vöröskereszt által kiállított Igazolás helyett járművezetői
igazolvány, vezetői, járművezetői engedély szakirányú végzettséget igazoló
okirat is mentesít ezen vizsga alól. Nem magyar állampolgárokat érintően
különös tekintettel kell lenni a tartózkodási engedélyre vonatkozó előírásokra.
A mentesség alapjául szolgáló okiratot az okmányirodában be kell mutatni.
- személyi igazolvány, lakcímkártya, meglévő vezetői engedély bemutatása,
5. / Tantermi foglalkozások kötelező óraszáma: 28 x 45 perc.
-Közlekedési ismeretek: 20 óra,
-Szerkezeti ismeretek: 2 óra,
-Vezetéselmélet: 6 óra,
A foglalkozások igény szerint három, vagy négy órásak. Az órák között 10 perc
szünetet kell tartani. A hiányzás az össz, óraszám tíz százaléka lehet.
6./ A tanfolyam indítása:
Az elméleti tanfolyamok folyamatosan indulnak, melyek helyéről és idejéről a
kihelyezett plakátokon, ill. a városi TV-ben megrendelt hirdetésben, továbbá az
iskola honlapján lehet tudomást szerezni./www.biztonsagautosiskola.hu/. A
foglalkozásokról az indulás napján pontos órarendet adunk.
Az elméleti képzés helye:
KUNSZENTMÁRTON, Rákóczi F. u. 1. szám.
Az elméleti és forgalmi 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.
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A járműkezelési oktatás helye:
LAND HOLDER Gazdaszövetkezet
telephelyén kialakított tanpálya.

0232/21-.

hrsz.

kunszentmártoni

Kiindulási hely:
KUNSZENTMÁRTON, Kossuth L. u.......szám alól. (Talmácsi cukrászda)
Főoktatás helye:
Kezdetben KUNSZENTMÁRTON, majd a későbbiekben SZOLNOK
7./ Gyakorlati vezetés:
Sikeres elméleti vizsga után, hitelesített vezetési kartonnal, lehetőség van a
gyakorlati oktatás megkezdésére. A rendelkezésre álló oktató jármű: Ford
Fiesta 1,4. A tantervet szem előtt tartva a vezetési gyakorlatok kezdetét és
időtartamát a tanuló és oktató közösen egyeztetik. Egy tanóra 50 perces, azután
10 perc szünetet kell tartani. A szünet nem hagyható el és nem csökkenthető
még a tanuló hozzájárulásával sem. Egy napon legfeljebb két óra vezetési
gyakorlat tartható, ill. " B " jármű kategóriában a forgalmi oktatás, országúti
vezetés, éjszakai vezetés, vagy ezen speciális feladatok városi vezetéssel való
kombinálása esetén legfeljebb 4 (négy) tanóra
naponként. Ha a járművezetési gyakorlat oktatása a két tanóra naponkénti
értéket (legfeljebb négy tanóra naponta) meghaladja, abban az esetben az
oktatást két részben minimálisan egy óra szünet közbeiktatásával kell
megtartani.
A forgalmi vizsga: SZOLNOK - on történik, Kiindulási és érkezési helye: KAV
Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Középkelet-magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály, JászNagykun-Szolnok megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési osztály Szolnok Indóház út 8.

A forgalmi vizsga időtartama megegyezik egy vezetési tanóra időtartamával.
Képzés díjai
8.Elméleti képzés:
Az tantermi elméleti oktatás összege: 50000,-Ft. amely tartalmazza a 28x45
perces foglalkozást, a kötelezően előírt 28 tanórán felül 9 tanóra
pótfoglalkozást a tananyag lehető legjobb megértése érdekében, a
tansegédletet, és a foglalkozást követő 8 órás csoportos tesztfoglalkozást. /a
távoktatás költsége is megegyezik ezen összeggel/. Csoportos e-learning
képzés esetén a tanfolyam díja magában foglal 9 tanórás konzultációs
foglalkozást. Az elméleti képzés megkezdése után az elméleti tandíj nem
igényelhető vissza. Ha a tanuló egyoldalúan szerződést bont, " Igazolás tanuló
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áthelyezéséhez " kiadásának feltétele (egyéb költség) 10000,- Ft. Tesztbelépés
költsége az E-Titán programba, /tantermi képzés esetén/ díja 5500,-Ft.
Az elméleti oktatás teljes díját legkésőbb a KRESZ vizsgára jelentkezésig
kérjük fizetni, az alábbiakban meghatározott részletekben. /tandíjfizetés módja/
A befizetés az iskolavezetőnél történik, minden tanuló számlát kap a befizetett
összegről.
A távoktatáshoz a tananyagot, ill. tantarmi képzés esetén a kiegészítő
vizsgafelkészítő tesztet a”BIZTONSÁG” Autósiskolával kötött szerződés
alapján az E-Educatio Zrt. biztosítja. /1111 Budapest, Budafoki út 59./ A
tananyag hozzáférési ideje: 180nap/75 óra, amely magában foglalja a
vizsgafelkészítő tesztprogramot is. A kiegészítő vizsgafelkészítő /tantermi
képzés esetén/ hozzáférési ideje: 30nap/12 óra. Amennyiben szükséges, pótóra
igényelhető: 30nap/10 óra. Ezen tananyagok a tanuló által megadott e-mail
címre kerülnek kiküldésre, és regisztráció után hozzáférhetőek lesznek. A tanuló
rendelkezzen internet kapcsolattal.
Gyakorlati képzés
A járművezetési gyakorlat kötelező óraszámai:
9 x 50 perc járműkezelési (alapoktatás), 14 x 50 perc városi forgalmi vezetés
(főoktatás), 2 x 50 perc éjszakai vezetés (főoktatás), 4 x 50 perc országúti
vezetés (főoktatás), ( összesen min. 580 km. ) összesen 29óra, és a vizsgaóra.
A vezetési gyakorlás csak sikeres elméleti vizsga után kezdhető meg, hitelesített
vezetési karton birtokában. A gyakorlati vezetés díja egységesen: /5000- Ft/óra
(pótóra is).
Amennyiben a kötelező óraszám nem elegendő a megfelelő tudásszint
eléréséhez, az oktató javaslatot tehet pótóra vásárlására, melynek díja azonos az
alapórával. A díjak vonatkozásában kedvezmény is nyújtható !
Összes költség, és vizsgadíjak:
Elméleti tantermi képzés, elméleti vizsgadíj, gyakorlati képzés alap 30óra,
gyakorlati
vizsgadíj,
tantermi
képzés
esetén
vizsgafelkészítő
gyakorlóteszt.=221100,-ft./pótórák nélkül/.
Egyéb költség:
elsősegély tanfolyam: 12000.-ft, + vizsgadíj: 8200.-ft,
Orvosi alkalmassági vizsgálat: 7300.-ft,
Tandíj fizetés módja
Részletfizetésben, az alábbiak szerint:
Elméleti tandíj tantermi képzés esetén két részletben,
Gyakorlati tandíj 10 órás részletekben,
9. / A vizsga díjai:
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Elmélet: 4600,- Ft.
Forgalom: 11000,- Ft.
Elsősegély: 8200,-Ft.
Bármely tárgyból a pótvizsga díja az alapvizsgáéval megegyezik.
10. / Az Iskola vezetője: RÉVÉSZ Tamás Imre
Elérhető: (56) 463 - 330. (mobil: 30-484-3738) és az ÜGYFÉLFOGADÓBAN,
Kunszentmárton, Rákóczi u. 1. szám.
ÜGYFÉLFOGADÁS: MINDEN HÉTEN
(Telefon: 30-484-3738)

hétfő – csütörtök: 08-10 óráig.

11. / A képzés felügyelete: a képzés felügyeletét 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 látja el.

Címe: 5000 Szolnok Indóház út 8. Telefon: 56/426-703.
JOGOK és KÖTELEZETTSÉGEK
A képzőszerv által beiskolázott tanulóknak joga van a nyújtható legmagasabb
színvonalú képzés igénybevételéhez. .Joga van minden Indokolás nélkül oktató
cserét kérni. Igénybe vehet minden szolgáltatást, amelyet az autósiskola ajánl a
gyorsabb, könnyebb felkészülés érdekében. Elégedetlensége esetén panasszal
fordulhat az iskolavezetőhöz. Amennyiben panasza nem nyer orvoslatot, akkor a
KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Középkelet-magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály, JászNagykun-Szolnok megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési osztályához is fordulhat. Joga

van másik képzőszervet keresni.
Kötelessége, hogy az előre meghatározott időpontig leadja az orvosi
alkalmasságról szóló igazolást, a vizsgadíját és a tandíjat befizesse.
Kötelessége az előre meghatározott időpontban az elméleti és gyakorlati
oktatáson megjelenni. A gyakorlati oktatásra csak járművezetésre alkalmas
állapotban jelentkezhet. Amennyiben esetleges hiányzását a későbbi időpontban
igazolni tudja, úgy az óradíjat nem kell megfizetni. Az igazolás elfogadásáról
az iskolavezető dönt. Előre tudható hiányzást a beütemezett vezetési nap előtt
legkésőbb 16 óráig kell jelezni, ha ez nem történik meg a vezetési óra
elszámolásra kerül!
Amennyiben a tanuló másik képzőszervnél kívánja folytatni a tanulást (pl.
elégedetlen az oktatója tevékenységével és az oktató csere sem hoz javulást) A
tanuló kezdeményezésére – az elbocsátó képző szerv által biztosított „képzési
igazolás” nyomtatványt kell kitölteni 3 példányban, a hiteles adatok beírásával.
Az igazolást az elbocsátó képző szerv tölti ki.
7

Az igazolás kitöltése után egy példány az elbocsátó képző szervnél marad, két
példányt a kérelmezőnek kell átadni.
Más megyébe történő tanuló (vizsgázó) áthelyezés esetén a vizsgázó köteles az
igazolás egy példányát leadni az elbocsátó képző szerv működési területe szerint
illetékes KAV intézményben.
Abban az esetben, ha a kérvényező fiatalkorú, a kérelmet a szülőnek (a
törvényes képviselőnek) is alá kell írnia.
A befogadó képző szerv az igazolás rá vonatkozó részének kitöltése után egy
példányt továbbít az elbocsátó képző szerv működési területe szerint illetékes
KAV intézményéhez, amely intézkedik a szükséges nyilvántartások
módosításáról. A képzési igazolás nyomtatványt a tanuló kérésére ki kell
állítani, a kiállítás megtagadásával a tanuló másik képző szervhez történő
áthelyezését megakadályozni nem lehet. A képzőszerv kötelezettséget vállal
arra, hogy
- a legjobb módszerekkel, a legideálisabb körülményeket biztosítja a hatékony
tanulás érdekében,
- a tanulás során a lehetőségekhez képest figyelembe veszi a tanuló igényeit,
- a rendelkezésre álló adatokat bizalmasan - és kizárólag a célnak megfelelően
kezeli,
- az esetleges gondokat, vagy panaszt a tanuló számára legkedvezőbb módon
próbálja orvosolni,
- a vonatkozó rendeleteknek, szabályzatoknak megfelelően végzi munkáját.
A képzőszervnek joga van :
- a tanuló adatait a képzés és vizsgáztatás céljára felhasználni,
- másik képzőszervhez távozó tanulótól a " Vállalkozási feltételekben " említett
kivételektől eltekintve ügyirat kezelési költséget kérni.
A tanuló adatait az adatkezelési szabályzat szerint, az előírásnak megfelelően
kezeljük.
Az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzését tanúsító igazolás alóli
mentesítések:
A vizsgaigazolás kiadásához az elsősegélynyújtásból előirt ismeretek
megszerzését tanúsító a Magyar Vöröskereszt által kiadott igazolás (a
továbbiakban: Vöröskeresztes igazolás) megszerzésének kötelezettsége alól
mentesülnek a külön jogszabályban (31/1992. /XII.19./ NM. rend.)2§1bek.
alapján meghatározottak alapján:
- az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi,
- az állatorvos tudományi egyetemen szerzett állatorvosi,
- védőnői, mentőtiszti,
- diebetikusi, gyógytornász,
- egészségügyi szakoktató, diplomás ápolói, oklevéllel (képesítéssel)
rendelkezők, valamint
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- a közegészségügyi felügyelői szakon végzettek, és
- az egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek, továbbá minden
olyan vizsgázó, aki
- 1984. január 1-je után:
- bármely járműkategóriára vezetői engedélyt, vagy járművezetői igazolványt
szerzett.
TOVÁBBI
MENTESÍTÉS
A
VÖRÖSKERSZTES
IGAZOLÁS
MEGSZERZÉSE ALÓL NEM ADHATÓ!
Kunszentmárton:2020.06.01.

Révész Tamás
Iskolavezető
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