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Vállalási feltételek.
Tisztelt ügyfelünk!
Az iskola vezetése és oktató gárdája arra törekszik, hogy az Ön részére az elmélet és
gyakorlati oktatás során a maximális felkészülési lehetőséget biztosítsa.
Jelentkezés feltétele.
 A tanfolyamra az jelentkezhet, aki a 21 életévét betöltötte, vagy annál 6 hónappal
fiatalabb.
 Érvényes „B” kategóriás jogosítvány fénymásolata.
 Eredeti bizonyítvány, minimum 8 általános.
 2-es csoportú orvosi alkalmassági.
A vezetői engedély átvételének feltétele a közúti elsősegélynyújtó kártya szükséges. A
tanulónak azonban lehetősége van egyénileg megszerezni az erről szóló igazolást.
Azok a jelentkezők, akik 1984. január.1-je után valamilyen kategóriából szereztek engedélyt,
illetve vezetői engedélyüket bővítik, a vizsga alól mentesülnek.
Mentesül a vizsga alól az is, aki az alábbi végzettségek valamelyikével rendelkezik:
 az orvostudományi egyetemeken szerzett, orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi diploma.
 Az állatorvos tudományi egyetemen szerzett állatorvosi diploma,
 Továbbá védőnői, dietetikusi, mentőtiszti, gyógytornász, egészségügyi szakoktatói,
diplomás ápolói oklevéllel, képesítéssel,
 Valamint közegészségügyi főfelügyeleti főiskolai szakon végzett, vagy egészségügyi
szakközépiskolában érettségizett, vagy egészségügyi szakiskolát végzett.
2014.10.01-én az alábbi KRESZ vizsgára vonatkozó határidők léptek életbe:
24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 10. §(1) Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a)a tanfolyam
elméleti részét az 5. § (3) bekezdésében foglaltak szerint elvégezte és az első
vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc
hónap telt el, (5) Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét
hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam
megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára
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Az elméleti vizsgára bocsátás feltétele 20 és ¾ év. Tandíj és vizsgadíj befizetés. A
tanfolyamot elvégezte.9 hónapon belül meg kell kezdeni az elméleti vizsgát és 12 hónapon
belül sikeres vizsgát kell tenni. különben tanfolyam ismétléssel mehet újra vizsgázni.
Elméleti tanórák:
 Közlekedési ismeretek
20 óra
 Vezetés-elmélet
10 óra
 Szerkezet és üzemeltetési ismeretek
24 óra
 Munkavédelmi, tűzvédelmi és szállítási ismeretek
10 óra
 Biztonságos üzemeltetés
16 óra
Összesen: 80 óra
Elméleti tanfolyam díj: 45.000 Ft Diákoknak 15%kedvezmény, 30.000 Ft E-Learnig-be
Biztonságos üzemeltetés 15.000 Ft egységesen mindenkinek.
Visszavonásig érvényes.

Képzését másik képző szervnél kívánja folytatni,akkor csak abban az esetben jár
a tandíj kedvezmény ha a minimális 109 óra oktatáson részt vett.
Ellenkező esetben a tandíj különbözetet ki kell fizetni.
A felsorolt minimális kötelező óraszámokon hiányzás nélkül kell részt venni.
Az elméleti tanórák időtartama:45 perc
Gyakorlati tanórák
 Járműkezelés (rutin)
6 óra
 Városi vezetés
15 óra
 Országúti vezetés
4 óra
 Éjszakai vezetés
2 óra
 Hegyvidéki vezetés
2 óra

Összesen: 29 óra /348 km
 Vizsgák: (rutin+forgalom):15p+50p
1 óra

2019.03.01-től

Gyakorlati tandíj díj: 6500Ft/ óra

A gyakorlati tanórák időtartama:50 perc
Gyakorlati tandíj: 5500 Ft/ óra
A tanfolyam egyes tan-és vizsgatárgyai alóli felmentések alapul szolgáló képesítések
jegyzéke.
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek és Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés.
Bármely egyetem (főiskola) szerzett Gépészmérnöki (gépész üzemmérnöki) oklevél műszaki
tanári oklevél (vagy ezzel egyenértékű 1983/VII:1 előtt megszerzett képesítés) műszaki
ismeretek szakos. Technikusi oklevél (szakközépiskolai érettségi) járműgépész, közlekedési
gépész, gépjármű technikai, mezőgazdasági gépész, építő gépész szakon.
Szakmunkás bizonyítvány -autószerelő (311-1) autóvillamossági szerelő(311-2)
anyagmozgató gépszerelő (313-1) építőgép –szerelő (313-2) mezőgazdasági gépszerelő (3134) gépjárművezető és karbantartó (2201).
A közúti járművezetői vizsgáztatással összefüggésben szerzett egyéb képestés 1969. VII.1. és
1983.XII.31. között szerzett gépjárművezetői vizsga bizonyítvány.
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Oktatási helyszínek.
 Elméleti
Gödöllő, Páter Károly út 1.
 Biztonságos üzemeltetés:
Kartal, Szabadság út 66

Gödöllő, Páter K. út 1.
 Gyakorlat
Rutin: Gödöllő, Méhész köz 1.

Forgalom: Gödöllő-Vác
 Forgalmi oktatás
A tanulóval megbeszélt módon.
A tanuló jogai és kötelezettségei
Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja a tanulmányait folytatni , tanulóáthelyező öt
napon belül a tanulónak kiadjuk. A fel nem használt gyakorlati tandíjat és vizsgadíjat
visszafizetjük.
A képzőszerv jogai és kötelezettségei.
Az autósiskola fenntartja a képzés díjának változtatási jogát, a díjak változtatásának idejéről
és mértékéről a tanulókat tájékoztatja
Jármű típusa:
MAN
MFV-527
Vizsgadíj:
Elméleti vizsgatárgyak
-kresz
4600Ft
-szü
4600Ft
-Mv
4600Ft
biztonságos üzemeltetés
4400Ft
(rutin)
3500Ft
Forgalmi vizsga
11.000Ft
Összesen:
32.700 Ft + kezelési költség
34.000 FT
Vizsgákon való részvétel feltételei:
 Személyazonosításra alkalmas okirat (szem.ig., útlevél)
 Jogosítvány
 Vezetői engedély
Vizsgaigazolás.:
3. munkanap után az okmányirodákban intézhető a kategória bővítés.
Közvetlen szakmai felügyeleti szerv:

Pest Megyei Kormányhivatal
Engedélyezési és fogyasztóvédelmi
Főosztály.
1141 Budapest, Komócsi út 17-19
Tel.: 061 460-2263
PMKH
ÉJH
Közlekedési
és
Fogyasztóvédelmi
Főosztály
Közúti
Gépjármű-közlekedési Hatóság

Gödöllő 2019.03.01

Bencsik Zoltán
Ct Iskolavezető

