Tájékoztató „A” kategóriás képzésről
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A képző szerv megnevezése, címe, telefonszáma: Kurinszki Autósiskola, 2100 Gödöllő, Körösfői-K.
Aladár u. 48. kurinszkiautosiskola@gmail.com, +36 30 515 06 30, www.kurinszkiautosiskola.hu
Cég formája: egyéni vállalkozó
Vállalkozói Igazolvány száma: ES – 383566
Iskolavezető neve: Kurinszkiné dr. Juhász Éva; +36 30 515 06 30; kurinszkiautosiskola@gmail.com
Ügyfélfogadás címe: 2100 Gödöllő, Körösfői-Kriesch Aladár u. 48. Tel.: +36 30 466 0 466
Ideje:
Hétfő: 12:00 – 20:00, ill. telefonon egyeztetett időpontban.
Telephely címe, tel. száma: Tanfolyamra felvétel módja: jelentkezni lehet irodánkban, a jelentkezési lap kitöltésével és a szükséges
mellékletek csatolásával, ill. a beiskolázási feltételek teljesülése esetén.
Előírt egészségi alkalmassági vizsgálat: 1-es csoportú orvosi alkalmassági vizsgálat vagy érvényes
vezetői engedély.
A tanfolyamra történő felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei, a vizsgaigazolás kiadásának
feltételei (az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésére vonatkozó rendelkezések): ‣ a tanuló a
megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, jogszabályban meghatározott életkort (24 év)
betöltötte vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb, ‣ a személyi igazolvány alapján kitöltötte a
jelentkezési lapot, ‣ az alapfokú iskolai végzettséget eredeti bizonyítvánnyal igazolta, ‣ az orvosi
alkalmasságot igazoló okirat egyik példányát leadta. Az adott tanfolyam megkezdésétől 9 hónapon belül
részt kell vennie egy KRESZ vizsgán, és 12 hónapon belül sikeres vizsgát kell tennie. (Ezen időtartamok
elteltével csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.) KRESZ
vizsga:23 és ¾ évesen, forgalmi vizsga 24 évesen lehetséges. A sikeres forgalmi vizsga után az igazolást
a Kormányhivatal adja ki 3 munkanap után, ill. küldi meg az illetékes igazgatási hatóság részére. A
kiadáshoz szükséges egy közúti elsősegélynyújtó vizsgaigazolás, amely a Magyar Vöröskereszt által
szerezhető be. A sikeres vizsga érdekében tanfolyamot igény szerint az iskola szervezetten bonyolít.
(Elsősegély-nyújtási ismeretekből nem kell vizsgáznia, ha 1984.01.01. utáni érvényes vezetői
engedéllyel, vagy a 24/2005 GKM rendeletben foglalt végzettséggel rendelkezik a tanuló.)
A tanfolyam tantárgyai, óraszámai, a tanórák időtartama:
Közlekedési ismeretek óraszáma: 14 óra, járművezetés elmélete: 4 óra, szerkezeti és üzemeltetési
ismeretek: 4 óra
Az elméleti tanórák időtartama: 45 perc. Gyakorlati oktatásra csak sikeres elméleti vizsgát követően
kerülhet sor. Forgalmi vizsga a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga időpontjától számított két éven
belül tehető le. A gyakorlati oktatást a Kalmár Autósiskola Kft. végzi, annak árait, járműhasználatát saját
írásos tájékoztatója tartalmazza.
A gyakorlati oktatás során igénybe vehető járművek: A gépjárműveket a Kalmár Autósiskola
biztosítja, típusaik folyamatosan megújulnak.
A hiányzások pótlása: A vizsgára bocsátás feltétele, hogy a tanuló a legkevesebb előírt óraszámban a
foglalkozásokon részt vegyen, az esetleges hiányzást pótolnia kell.
A tandíj összege: elméleti tanfolyam:35.000.-Ft
A tandíj befizetésének módja: A képzési és vizsgadíjak megfizetése az Ügyfélfogadó irodában történik.
Elméleti- és vizsgadíjak: a tanfolyamkezdést követő egy héten belül.
Egyéb díjak: közlekedési alapismeretek vizsga: 4.600.-Ft, járműkezelési vizsga: 4.700.-Ft, forgalmi
vizsga: 11.000.-Ft, elsősegély-nyújtási ismeretek tanfolyam: 12.100.-Ft, elsősegély-nyújtási ismeretek
vizsga: 7.900.-Ft
A tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés: A tanfolyamon a tantárgyak hallgatása és vizsgája
alól felmentés nem adható. Kivéve az elméleti tanfolyam hallgatása alól a siket és mozgáskorlátozott
hallgatók részére.
A tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja: A tanuló kérésére
iskolánk az áthelyezéshez szükséges nyomtatványt 10 napon belül kiadja, ezért költséget nem számítunk
fel. A tanuló az ügyintézést az iskolavezetőnél kezdeményezi. A befizetett és fel nem használt tandíj, ill.
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vizsgadíj visszajár. Az elméleti képzés díját a tanfolyam megkezdése után az Autósiskola nem tudja
visszatéríteni.
Az oktatás helyszínei: Elmélet: 2100 Gödöllő, Körösfői-K. Aladár u. 48.
A pótórák igénylésének módja: a szakoktatóval egyeztetett időpontban történhet. Az elméleti pótóra
díja 4.000.-Ft.
Az engedélyező hatóság megnevezése, címe és telefonszáma: Nemzeti Közlekedési Hatóság, Közúti
Gépjármű-közlekedési Hivatal, 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45. Tel.: 1/814-1818
A képzés felügyeletét ellátó hatóság megnevezése, címe és telefonszáma: Pest Megyei Kormányhivatal
Érdi Járási Hivatala Közlekedési Fogyasztóvédelmi Főosztály 1141 Budapest, Komócsy u.17-19., Tel.:
1/460-22-14
A tanuló jogai és kötelezettségei: A tanuló köteles a foglalkozásokon megjelenni, a hiányzást pótolni, a
tőle elvárható módon, aktívan részt venni a képzésben. A rendelkezésre álló járműveket és az oktatót
szabadon választhatja meg a tanuló. Oktató vagy jármű cseréjéhez joga van, forduljon az iskolavezetőhöz
kérésével. A képző szerv és a tanuló felnőttképzési szerződést kötnek, melyben megállapodnak arról,
hogy a szerződést bármelyik fél közös megegyezéssel vagy felmondással írásban felbonthatja. A
felmondással történő szerződésbontás alapján a szerződés a felmondás közlését követő 10. napon szűnik
meg. A képzőszerv a szerződés teljesítésétől elállhat, amennyiben a tanuló a képzési díjat az utolsó vizsga
időpontjáig nem fizeti meg. A képzési szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 24/2005.(IV.21.)
GKM rendelet, ill. az ezt módosító 58/2011.(XI.24.) NFM rendelet, a 2001. évi CI törvény, valamint a
Ptk. vonatkozó jogszabályai az irányadók.
Vizsgadíjak:
Számítógépes elméleti vizsga:
4.600.-Ft
Járműkezelési vizsga:
4.700.-Ft
Forgalmi vizsga:
11.000.-Ft
Ezek megfizetése az Ügyfélfogadó irodában történik.
A vezetői engedély kiadása: az Okmányiroda által történik. Az ehhez szükséges vizsgaigazolást a
megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége állítja ki, ill. küldi meg az illetékes igazgatási
hatóság részére a bemutatott közúti elsősegély-nyújtási ismeretek vizsgán kapott „Igazolás” kártya
ellenében. Nem magyar állampolgárok esetén be kell mutatni a lakcímet igazoló kártyát.

Gödöllő, 2019. 01. 01.

……………………………………………
Kurinszkiné dr.Juhász Éva
iskolavezető

