ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ

1. Farkas Csaba egyéni vállalkozó,székhely:2132 Göd, Gizella u. 4. Tel.:06 30 9944-113
2. Cégforma: egyéni vállalkozás weboldal: www.farkasautósiskola.hu
3. Engedélyezési szám: EV-4165,Bankszámlaszám: 64700069-10009952-00000000
4. Iskolavezetı Farkas Csaba E-mail:08farkas@gmail.com
5. Ügyféfogadó cím:2132 Göd Gizella u.4. Tel.:06309944113 Hétfı,Péntek 12-tıl 16 óráig.
6. Telephelyek: 2132 Göd Ifjúság köz 1-3.
7.A tanfolyamra való felvétel módja:A meghirdetett napokon a jelentkezık kitöltik a
jelentkezési adatlapot,és,ha rendelkezik vezetıi engedéllyel,csatolja annak fénymásolatát.Az
iskolai bizonyítványt az elsı vizsgán (KRESZ vizsga) kell bemutatni.
8.B kategória esetén I.csoportú orvosi alkalmassági vizsgálat szükséges(háziorvos végzi).
9.B kategóriás tanfolyamra az vehetı fel aki betöltötte 16és fél életévet,nyolc oszt. elvégezte.
Elméleti vizsgára az bocsátható aki 17. életévét betöltötte,vagy annál legfeljebb 3 hónappal
Fiatalabb,a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte,az elsı tanfolyami naptól számítva
kilenc hónapon belül elméleti vizsgát kell tenni,valamint egy éven belül sikeres elméleti
vizsgát kell tenni,ellenkezı esetben újabb vizsga csak az elméleti tanfolyam megismétlése
után tehetı.A sikeres elméleti vizsga két évig érvényes.
Forgalmi vizsga min.29 óra vezetés után tehetı ideje 60 perc.
A vizsgaigazolás kiadásának feltételei:személyesen vagy meghatalmazott útján
Valamennyi tantárgyból tett sikeres vizsga
Sikeres elsısegély-nyújtási vizsga igazolása.
Elsısegély vizsgát a vöröskereszt által szervezett vizsgán lehet tenni,díja:7.900. Ft.
oktatási díj, ha kéri 8.100.Ft.Felmentések, lásd 14. pont
10.B kategória tantárgyai:Elmélet szerkezet üzemeltetés 2 óra
kresz 20 óra
vezetés elmélet 6 óra
Elméleti órák idıtartama 45 perc 10 perc szünet
Gyakorlat:9 óra alapoktatás
14 óra városi vezetés
4 óra országúti vezetés
2 óra éjszakai vezetés
Gyakorlati órák idıtartama 50 perc 10 perc szünet,(két egymást
követı tanóra szünet nélkül is megtartható).Minimum 580 Kilométert.kell levezetni.
11.Jármőhasználat:A tanuló a gyakorlati képzést a sikeres elméleti vizsga után kezdheti el.
A vezetés idıpontja elızetes megbeszélés alapján történik.
Az oktató megbeszélt oktatási idıben 20 percet köteles a tanulóra várni.
Autótipusok:Nissan Qashqai Vw.Touran,Renault Clió,Suzuki Ignis.
12.Ahiányzás pótlása:Az elméleti foglalkozásokon való részvétel kötelezı (max.10%
hiányzás megengedett.A hiányzók
kötelesek a foglalkozást pótolni,vagy pótfoglalkozás keretében,vagy másik tanfolyam
azonos témakörében történı foglalkozáson.A pótfoglalkozások díja 1000 Ft./óra.
Gyakorlati képzés esetén a tanulói és az oktatói késést is pótolni kell,elmaradt óra esetén új
Idıpontot kell megbeszélni,ebben az esetben plusz tandíj nem kerül felszámolásra.

13.A tandíjak befizetése:A tandíjakat lehet részletekben vagy egy összegben is befizetni
A befizetés készpénzben történik,számla ellenében a kiválasztott konstrukciónak
megfelelıen.
Aktuális áraink elmélet és gyakorlat 175.400.-Ft.
Részletekben:40.400 Ft. elméleti tandíj,háromszor 45.000.Ft gyakorlati tandíj,amely a
képzés ütemének megfelelıen egyenlíthetı ki.Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
14.B kategória esetén csak elsısegély nyújtási ismeretek vizsga alól adható felmentés
megfelelı képesítés vagy már meglévı igazolás esetén,a 31/1992(XII.19.)NM. rendelet
alapján:
- az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi
- az állatorvostudományi egyetemen szerzett állatorvosi
- védınıi, dietetikusi, mentıtiszti, gyógytornász, egészségügyi szakoktatói
- diplomás ápolói oklevéllel (képesítéssel) rendelkezık
- közegészségügyi felügyelıi fıiskolai szakon végzettek
- egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek,
továbbá: minden olyan vizsgázó aki 1984 jan. 01 és 1992 dec. 31.-e között bármely jármőkategóriában vezetıi engedélyt valamint sm. kerékpárra vagy lassú jármőre jármővezetıi
igazolványt szerzett, továbbá aki 1969. júl. 01. és 1983 dec. 31.-e között szerzett „D”
jármőkategóriás vezetıi engedélyt.
A nem említett szakképesítések elfogadásáról a hatóság egyedi elbírálása alapján határoz.
15..Tanuló áthelyezés:A tanuló kérésére a képzést más képzıszervnél folytathatja.
Az ehhez szükséges igazolást az iskola ügyfélfogadási idıben a tanulónak kiadja.
A befizetett és fel nem használt tandíj kiadásra kerül.áthelyezésidíj nincs
16.Oktatási helyszínek :Elmélet 2132 Göd Gizella u.4.
2132 Göd Németh László Ált.Isk.Ifjúság köz 1-3.
2600 Vác Mezıgazdasági Szakköz.Isk. Telep u.2-4.
Forgalom: órák kezdete tanuló által kért helyen
17. A pótórák vétele a tanuló és az oktató elızetes megbeszélése alapján történik,dija azonos
az alapóráéval
18.E,H:Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,Képzési És Vizsgáztatási Hatósági Fıosztály 1082
Budapest Vajdahunyad u 45. Tel.:06-1-814-1800,e-mail:kepzesvizsga@nfm.gov.hu A képzés
szakfelügyeletét ellátja a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala,Közlekedési és
Fogyasztóvédelmi Fıosztály,Képzés és vizsgáztatási Osztály
1141 Budapest Komócsy u. 17-19. Telefon:06-1-460-2244,E-mail:kepzes@pest.gov.hu
19.Avizsgázó jogai és kötelezettségei:A tanulónak joga van az elvégzett elméleti tanfolyam
után elméleti vizsgát tenni,Elméleti vizsga számítógéppel vagy írásban tehetı le.Szóbanindokolt esetben,érdeklıdjön az iskola vezetıjénél.
tolmács közremőködésével vizsgázhat aki hiányos magyar nyelvi ismeretei miatt a magyar
nyelvet nem érti,illetve írásra képtelen és erre a felügyelettıl kérelmére engedélyt
kapott..A gyakorlati képzés folyamán forgalmi vizsgát tenni (öt sikertelen
forgalmi vizsga után pályaalkalmassági vizsgálat szükséges)..A tandíjakat és a vizsgadíjakat a
képzés végéig köteles kiegyenlíteni.
20.Vizsgadijak:Elméleti vizsga:szóbeli:6.000.Ft. számítógépes 4.600 Ft..
Forgalmi vizsga
11.000.Ft
A vizsgadíjak készpénzbefizetéssel történnek,számla ellenében az autósiskolánál
21.A vezetıi engedélyt az okmányiroda készíti el, a sikeres vizsgák után kiállított
vizsgaigazolás alapján.Külföldi állampolgár akkor kaphatja meg,ha legalább fél éves
tartózkodási engedélye van.
Kezdı vezetıi engedély:két évig nem vontathat pótkocsit,18 életév betöltése elıtt nem
Vezethet külföldön.

