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T Á J É K O Z TAT Ó
1. Az ügyfélfogadás rendje: Kisvárda, Várdai István út 2/A GARANCIA-AUTÓSISKOLA iroda, hétfőn és
pénteken 800 és 1200 óra között.
A tanfolyam kezdetéről és befejezéséről a jelentkezők a hirdetőtáblán kifüggesztett tájékoztató alapján,
valamint az ügyfélfogadáson szerezhetnek tudomást. A foglalkozások helye :
Elméleti: Kisvárda Várdai István út 2/a, GARANCIA-AUTÓSISKOLA tanterem
Gyakorlati: Kisvárda rutinpálya
A GARANCIA-AUTÓSISKOLA BT. tájékoztatja Önt az általunk végzett szolgáltatásokról, valamint a vizsgára
bocsátás feltételeiről.
Személygépkocsi B kategória.
A tanfolyamra való jelentkezés feltételei és módja:
● Tanfolyamra előzetesen kell jelentkezni, legkésőbb a tanfolyam indulásának napján.
● A tájékoztató megismerés.
● A jelentkezési és vizsgalap kitöltésével.
● A jelentkezési és vizsgalap átadása a képzőszerv képviselőjének.
● A feltételek megléte esetén írásbeli szerződés megkötése.

2. A tanfolyamra az vehető fel, aki:
●
●
●

Betöltötte a külön jogszabályban előírt életkort (17 év), vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb.
A kormányrendelet szerint meghatározott közbiztonsági feltételeknek megfelel.
A gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló közúti járművezetői
tanfolyamra az vehető fel, valamint elméleti vizsgát az tehet, aki a közoktatásról szóló törvény szerint
alapfokú iskolai végzettségét megszerezte. A végzettséget igazoló okmányt az iskolavezetőnél be kell
mutatni.

A képzőszerv az említett feltételek ellenőrzése után írásban szerződést köt a jelentkezővel.
3. A vizsgára bocsátás feltételei:
Elméleti vizsgára csak az a jelentkező bocsátható, aki:
● A tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte.
● A megszerezni kívánt járművezetésre jogosító okmány kiadásának feltételéül a BM rendeletben előírt
életkornál legfeljebb 3 hónapnál fiatalabb .
●
●
●
●
●

Az orvosi alkalmasságot igazoló orvosi véleményt csatolta.

Megfelel az egészségügyi, valamint a közlekedésbiztonsági feltételeknek.
Érvényes személyi igazolvánnyal rendelkezik.
A vizsgadíjat befizette.
A lejelentett vizsgáról való halaszthatatlan távollétet csak legalább 3 munkanappal korábban történő
bejelentés alapján fogadunk el (betegség orvosi igazolással vagy bírói tárgyalás idézés
bemutatásával).
● Igazolatlan távollét a vizsgadíj újbóli befizetését vonja maga után.
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A tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 9 hónapon belül jelenthető le elméleti vizsgára, illetőleg
ugyanezen időponttól számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát is kell tennie.
A vizsgákat az első sikeres vizsgától számított 2 éven belül kell befejezni. A sikeres közlekedési
alapismeretek (KRESZ) vizsga 2 évig érvényes.
A “B” kategóriás tanfolyam kötelező minimális elméleti óraszáma: 28
Az elméleti órák 45 percesek, a közöttük lévő szünet 10 perc.
Gyakorlati vizsgákra bocsátás feltételei:
●
●
●
●

Ha a jelölt a 17. életévét betöltötte és KRESZ-ből sikeres vizsgát tett.
A vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részt igazoltan elvégezte.
Gyakorlati alapórák száma: 9 óra. Ez legfeljebb napi 2 órával vezethető le.
Főoktatásban az órák száma: 20 óra. Ez legfeljebb napi 4 órával vezethető le, 2 óra után legalább 1 óra
szünetet kell tartani.

A gyakorlati vezetés részei és óraszámai:
alapóra …...................9 óra
városi vezetés ...........14 óra
országúti vezetés.........4 óra
éjszakai vezetés...........2 óra
A gyakorlati órák időtartama 50 perc.
A gyakorlati órák beosztását napra, órára a jelölt és az oktató közösen határozzák meg.
Ha a gépkocsivezető jelölt az előírt minimális óraszámban nem volt képes felkészülni a vizsgafeladatok
követelményeinek megfelelően, akkor pótórákat vehet, amelynek 1 óra díja 3 500 Ft. Ebben az esetben a
pótórákat javasolja az oktató, de kérheti a jelölt is.

Forgalmi vizsga:
Csak 29 gyakorlati óra, valamint 580 km. kötelezően előírt menettávolság teljesítése után tehető.
Az első sikeres KRESZ (elméleti) vizsgától számított 2 éven belül kell a gyakorlati vizsgákat
befejezni.

●
●

Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés:
a.) Tantárgyak: szakirányú képesítés, mozgáskorlátozott vagy magyar nyelvet nem beszélő jelölt esetén az
iskolavezető.
b.) Vizsgák alól kérésre a Közlekedési Felügyelet mentesíti azt, akit az iskolavezető felmentett.
4. A “B” kategóriás tanfolyam díjai (tandíj):
a, elméleti oktatás díja: 45 000 Ft.
A kötelező elméleti órákról való hiányzás esetén a tanuló pótfoglalkozáson köteles részt venni, melynek
díja: 1500 Ft/óra.
b, gyakorlati oktatás díja: 3 500 Ft./óra:

5. Az elsősegély-nyújtási tanfolyamot a cég (GARANCIA-AUTÓSISKOLA BT.) megszervezi.
Az elsősegélynyújtásnál a tanfolyam nem kötelező, de vizsgaköteles.
A vizsga helye: Magyar Vöröskereszt, Kisvárda, Bocskai út 33. (Polgári Védelem)
Az elsősegélynyújtás vizsga alól felmentést kap az, aki
- megfelelő szakirányú képesítéssel rendelkezik,
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- korábban elsősegélynyújtásból vizsgát tett,
- 1984. január 01. után járművezetői vizsgát tett.
6. Vizsgadíjak:

a, elméleti:
4 600 Ft.
b, gyakorlati (forgalmi vizsga):11 000 Ft.
A vizsga- és pótvizsgadíjakat a Megyei Közlekedési Felügyelőség (Nyíregyháza, Törzs u. 108.)
pénztárában kell tantárgyanként befizetni.
A pótvizsgadíjak megegyeznek az alapvizsgadíjakkal.
A jogosítvány kiállításához 4000 Ft értékű illeték szükséges, melyet az okmányirodában kell befizetni.

7. A képzés felügyeletét ellátó megyei közlekedési hatóság címe:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Közlekedési Felügyelőség,
Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály
4400 Nyíregyháza, Törzs u. 108.
Levélcím: 4401 Nyíregyháza, Pf.: 77.
Telefon: +36-42-596-166
Fax: +36-42-596-166
E-mail : kepzes-szabolcs@nkh.gov.hu
Ügyfélfogadási idő : Hétfő : 08:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
Kedd : 08:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
Szerda : 08:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
Csütörtök : 08:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
Péntek : 08:00 – 13:00
Ha a tanulók képzéssel kapcsolatos problémáit az iskolavezető nem tudja kielégítően orvosolni,

szakfelügyeleti szervünknél kaphat további információt.
8. a.) A tanuló jogai:
a szolgáltatásokat igénybe venni
– ha a szolgáltatással nincs megelégedve:
- más képzőszervhez átjelentkezni;
- igénybe nem vett szolgáltatás díját visszakérni;
- szerződést bontani;
- szerződés egy példányát átvenni.
b.) A tanuló kötelezettségei:
A tanuló köteles az előírt minimális óraszámot mind elméletből, mind gyakorlatból teljesíteni.
- az előírt díjak befizetése
- hatékony közreműködés
- foglalkozásokon való részvétel
c.) A képzőszerv jogai:
- csak a befizettett díjmértékig szolgáltatni;
- amennyiben a tanuló – valamilyen oknál fogva – más képzőszervhez kéri áthelyezését, a teljes tandíj
befizetése esetén részére az igénybevétel arányában tandíj visszatérítés jár;
- szerződésbontást kezdeményezni;
- a képzésben vállaltakat érvényesíteni.
d.) A képzőszerv kötelezettségei:
- a meghirdetett árakon indítani a tanfolyamot;
- a tanuló oktatási idejét hiánytalanul kihasználni;
- a képzés során a képzőszerv köteles a tanulók számára a képzésnek megfelelő tansegédletet biztosítani;
- szakmailag színvonalas oktatást biztosítani;
- az előírásokat betartani;
- a tanuló áthelyezését kérésére kiadni;
- árváltozásnál a tanulót írásban értesíteni;
- a tanuló jogos panaszát orvosolni;
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- a képzést folyamatosan ellenőrizni.
A tanfolyam ideje alatt történő üzemanyagár-változás, illetve jelentősebb gk. alkatrészár-változás miatt
tandíjváltoztatás jogát a GARANCIA-AUTÓSISKOLA BT. fenntartja.

a

9. Amennyiben a tanuló valamilyen oknál fogva elméleti vizsga után nem folytatja a tanfolyamot, úgy a
teljes tandíj befizetése esetén, a nem teljesített szolgáltatás arányában, részére tandíj visszafizetés jár.
10. Más képzőszervhez való áthelyezés esetén a tanuló a teljesített oktatásról igazolást kap 3 példányban (1
példány a képzőszervnél marad, 2 példányt a kérelmezőnek kell átadni, vagy 10 napon belül a befogadó
képzőszervhez továbbítani).
11. Járműhasználat:

a gépkocsi típusa: Škoda Fabia

Várjuk jelentkezését!
Ősz Ferenc
iskolavezető
Kisvárda, 2017. január 24.

4

