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1. A képző szerv : Varga Attila
2600 Vác, Sövény u. 33. tel.: 06 30 211 66 55
e-mail: vargaautosiskola@vnet.hu

2.
3.
4.

5.

www.vargaautosiskola.hu
Képzési engedély sz: KF /713 / 1 / 2006
Cégforma : egyéni vállalkozás
Vállalkozói engedély száma : ES-286826
F.NY.SZ. :00806-2009
Iskolavezető : Varga Attila
tel.: 06 30 211-6655
e-mail: vargaautosiskola@vnet.hu
Ügyfélfogadás :
helye: 2600 Vác, Naszály ú. 2.
ideje: H-P 12-16 óráig telefon : 06 30 211-6655

6. Telephely : Vác, Naszály ú.2. 06 30 211 6655
7. Tanfolyamra jelentkezni lehet: a tanfolyammegnyitón ,vagy előzetesen telefonon vagy személyesen, jelentkezési lap
kitöltésével

8. orvosi vizsgálat nem szükséges
9. A tanfolyamra jelentkezéshez szükséges:

betöltött 13.5 év
írni, olvasni tudás
jelentkezési lap kitöltése
Vizsgákra az bocsátható aki, a vizsgadíjat befizette, az előírt képzésen részt vett tud írni és olvasni és betöltötte az előírt
életkort : elméleti és járműkezelési vizsga: 13 év 9 hónap
forgalmi vizsga 14 év.
A megszerzett engedély 16 éves korig csak magyarország teületén érvényes.
A vizsgaigazolás kiadásának feltétele egy elsősegélynyújtó vizsga, melyet a Magyar Vöröskereszt keretein belül lehet
megszerezni. Nem kell ilyen vizsgát tenni annak , aki orvostudományi egyetemen szerzett orvosi,fogorvosi,gyógyszerészi,
vagy állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi, vagy védőnői, dietetikusi,mentőtiszti,gyógytornász,egészségügyi
diplomás ápolói oklevéllel rendelkezik, valamint közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon, egészségügyi szakközépiskolát
/szakiskolát/ végzett.

A sikeres vizsgáról a közlekedési hatóság vizsgaigazolást állít ki, melyet a sikeres vizsgát követő három munkanapon
belül elektronikusan továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére.
A vezetői engedély kiállítását a szükséges igazolások (Eü vizsga) birtokában kezdeményezheti az illetékes közlekedési
igazgatási hatóságnál.
10. A tanfolyamon tantermi képzés esetén 16 óra elméleti képzésen kell részt venni melyen a szükséges felosztásban KRESZ,
vezetéselméleti ismeretek hallható - E-learning esetén 90 nap/60 óra hozzáféréssel min. 5 óra tanulással eltöltött idő szükséges.
Amennyiben a 90 nap vagy a 60 óra felhasználásra kerül, de a tanfolyamot még nem fejeztük be, további hozzáférés vásárlása válik
szükségessé.(10 óra/30 nap)
Az elméleti képzést tesztvizsga zárja melyen 25 kérdéssel 35 pont szerezhető.
A megfeleléshez minimum 30 pont szükséges. Az elméleti tanórák időtartama 45 perc, a vizsgán rendelkezésre álló idő pedig 25 perc.
A tanulónak a tanfolyam kezdetétől (az első előadás időpontja) számított 9 hónapon belül elméleti vizsgát kell tenni és ugyanezen
időponttól számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát is kell tennie.
Ezen határidőn túl elméleti vizsga kizárólag a tanfolyam megismétlése után tehető. A gyakorlati képzés csak sikeres elméleti
vizsga után kezdhető.
Az alapképzés alatt a tanuló megismeri az alapvető biztonsági berendezések ellenőrzését a jármű vezetésén túlmenően.
A forgalmi oktatást csak sikeres járműkezelési vizsga után lehet kezdeni . Forgalmi oktatás alatt 6 óra városi vezetés éretendő.
A gyakorlati vezetés során 100 km-t kell teljesíteni. A forgalmi oktatást szintén vizsga zárja.
11. Jelenleg a következő motorkerékpár áll rendelkezésre : Aprilia Scarabeo
A járművet iskolánk biztosítja, amennyiben saját motorkerékpáron szeretne vizsgázni, a motorkerékpárnak meg kell felelni
a hatályos jogszabályoknak. A jogosítványba bekerül a csak automata váltós járművet vezethet korlátozás.
12. A tanfolyamról 10% hiányzás engedélyezett,több hiányzás esetén pótfoglalkozáson kell részt venni. Ennek díja 800 Ft / óra.
13. Tandíjak : elméleti oktatás: aktuális áraink az árak menüben tekinthetők meg./fizetni a második héten kell/

14.
15.

16.
17.

gyakorlati oktatás : aktuális áraink az árak menüben tekinthetők meg.
Fizetni legalább 10 tanóránként kell irodánkban.
Az elméleti tandíj a képzés során nem változhat, a gyakorlati oktatás díja 90 napig garantáljuk ezt követően az aktuális díjakat
kell megfizetni.
Egy tanóra 50 perc. Legalább 2 tanóránként + 10 perc szünet.
A képzés és vizsgák során egyik tárgy alól sem adható felmentés.
Ha a képzést megszakítja a tanuló, az addig elvégzett oktatást tanulóáthelyezőn leigazolja iskolánk 3 napon belül.
Az igazolás kiállítása díjmentes. Amennyiben a képzés és az addig befizetett díjak között különbözet mutatkozik , úgy
azt rendezni szükséges mindkét félnek.
Az elméleti oktatás helyszíne : Vác , Naszály ú. 2.
A gyakorlati képzés helyszíne : Vác
Pótórák: az alap árakkal megegyezőek.

18. Engedélyező hatóság:
Nemzeti Közlekedési Hatóság: Budapest, Vajdahunyad út 45.
Tel: 06-1/8141818
Pest Megyei Közlekedési Felügyelet, 1141 Budapest, Komócsy u. 17-19.
Tel: 06 1 4602214
Képzési engedély sz.:KF/713/1/2006
Ellenőrző hatóság:
KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
1119 Budapest, Than Károly utca 3-5.
19. A tanuló joga, hogy a kötelezően előírt képzés teljesítése és vizsgadíj fizetés után vizsgákat tegyen.
A képzést megszakíthatja , ill. más képző szervnél azt folytathatja.
A tanuló kötelezettsége , hogy a képzés költségeit az iskola számára megtérítse és az oktatáson megfelelő állapotban jelenjen
meg.

20. Vizsgadíjak :

21. Egyéb :

elmélet vizsga: 4600 Ft
ideje: 25 perc
járműkezelési vizsga: 3600 Ft
ideje: 10 perc
forgalmi vizsga: 3600 Ft
ideje: 20 perc
/ a vizsgadíjakat legkésőbb a vizsgára jelentésig kell megfizetni. A feltüntetett díjak miniszteri rendelet alapján
kerülnek meghatározásra mindig a vizsga idejekor érvényben lévő díjat kell megfizetni. /
Sikeres forgalmi vizsga után 3 munkanap elteltével bármely okmányiroda vagy kormányablak kiállítja
a vezetői engedélyt, ennek feltétele a Vöröskereszt által kiállított kártya bemutatása.
A vezetői engedélyért 4000 Ft illetéket kell megfizetni. (Első jogosítvány esetén a kiállítás illetékmentes.)
Az 5. sikertelen forgalmi vizsga után PÁV vizsgálaton kell megjelenni újabb vizsgát megelőzően.
Ha a tanuló vagy az oktató a gyakorlati oktatáson 15 perc késés után sem jelenik meg , új időpontot kell egyeztetni.
Amennyiben
Önnek
ez az első
vezetői engedélye,
úgy
az 2
évig után
kezdő vezetői engedélynek minősül, így 2 évig
Ha
a tanuló vagy
az oktató
a gyakorlati
oktatáson 15
perc
késés
utast nem szállíthat.
A tanfolyam kezdetétől számított 9 hónapon belül elméleti vizsgát, 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát,
a sikeres elméleti vizsgát követően pedig 2 éven belül sikeres forgalmi vizsgát kell tenni. Ezt követően valamennyi
vizsga és a tanfolyam érvényét veszti újabb vizsga csak a tanfolyam megismétlése után tehető.
16 éves korig csak Magyarország területén jogosít vezetésre.

Az oktatás és a vizsga során kötelezően előírt felszerelés: bukósisak, szemüveg, protektoros nadrág és dzseki,
illetve kesztyű, magas szárú zárt cipő vagy csizma !!
KÉTKEREKŰ JÁRMŰ VEZETÉSEKOR A TANULÓ SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE
HASZNÁLJA A JÁRMŰVET !!!
A tanfolyamra és a vizsgákra való jelentkezésről szóló tájékoztatást megkaptam és tudomásul vettem:

Kelt.: Vác, 2019.

……………………………
Varga Attila iskolavezető

