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-„B” kategóriás képzésre -

1.) Képzőszerv címe és telefonszáma:

Try-All Bt.
Driver Centrum Autósiskola
3300 Eger, Vörösmarty u. 43. fsz. 1.sz.
Tel: 06-70/6196-121

e-mailcím:

drivercentrum@gmail.com

web cím:

https://drivercentrum.com

2.) Cég formája:

Szolgáltató Betéti Társaság

3.) Cégjegyzékszám:

10-06-026565

4.) Iskolavezető neve:

Munkácsi Sándor

Telefonszáma:

06-70/6196-121

e-mailcíme:

sandor.munkacsi@gmail.com

5.) Ügyfélfogadó címe, telefonszáma:

3300 Eger, Vörösmarty u. 43. fsz. 1sz.
Tel: 06-20/3652-524

Ügyfélfogadás időpontja:

Kedd:

13 00 - 17 00

Csütörtök: 13 00 - 17 00
6.) Székhely címe:
Telephely címe:

3300 Eger, Gyóni G. u. 19.
3300 Eger, Vörösmarty u. 43. fsz. 1sz.

Tájékoztató

7.) Tanfolyamra való felvétel módja:
A tanfolyamra való felvétel írásban történik, szabályosan kitöltött jelentkezési és vizsgalap alapján. A jelentkezési lap adatainak egyeznie kell a személyigazolványban szereplő adatokkal.
A jelentkezési és vizsgalap mellé mellékelni kell:
- ha van felmentés, annak alapjául szolgáló okiratot,
- a nem Magyarországon születetteknek a személyigazolvány fénymásolatát,
- előírt alkalmassági vizsgálat (orvosi igazolás)
- ha van vezetői engedélye annak fénymásolatát
- alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolata
- meghatalmazás (18 évet be nem töltött tanuló esetén) az autósiskola részére, hogy a vezetői engedély
megszerzésével kapcsolatos eljárásban a vizsgára jelentkezések során a hatóság előtt a tanuló helyett el járjon.
8.) Az előírt egészségügyi és PÁV alkalmassági vizsgálatok B kategóriánál:
Eü alkalmassági vizsgálat:

- I-es csoport
- a vizsgálatot a körzeti orvos végzi, amelyről igazolást ad

Pálya Alkalmassági Vizsgálat (PÁV.) szükséges, ha a jelöltnek két éven belül 5 sikertelen gyakorlati vizsgája
volt. A PÁV. vizsgálat eredményéről kapott írásos értesítést a a KAV Középkelet-mo.-i J.V.U. Fo. Heves M.-i
Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztályon kell leadni.
A PÁV. Célja annak megállapítása, hogy a gépjárművezető rendelkezik-e azokkal az egyéni pszichológiai jellemzőkkel, amelyek szükségesek a biztonságos járművezetési tevékenységhez, a közlekedési helyzetekhez való alkalmazkodáshoz, a járművezetés közben jelentkező terhelés elviseléséhez; rendelkezik-e a jármű biztonságos vezetéséhez szükséges észlelési, döntési és cselekvési képességekkel; képes-e elsajátítani a járművezetéshez szükséges ismereteket és készségeket.
9.) A tanfolyamra történő felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei, a vizsgaigazolás kiadásának a feltételei
A tanfolyamra történő felvétel feltételei:
A tanfolyamra történő felvétel és vizsgára bocsátás a 24/2005 IV.21. GKM rendelet alapján történik.
Tanfolyamra az vehető fel, aki:
- a megszerezni kívánt „B” kategóriás vezetői engedély kiadásához szükséges, a külön jogszabályban meghatározott életkort (17év) betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb,
- megfelel a meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint - írásbeli nyilatkozata alapján a
közlekedésbiztonsági feltételeknek,
- alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, és meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik
Vizsgára bocsátás feltétele
Bármely tárgy vizsgájára akkor lehet jelentkezni, ha az adott tárgy vizsgadíja a a KAV Középkelet-mo.-i J.V.U.
Fo. Heves M.-i Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály pénztárában befizetésre került.
A a KAV Középkelet-mo.-i J.V.U. Fo. Heves M.-i Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály önhibáján kívül eső
feltételek hiánya miatt meghiúsult vizsgaesemény esetében a vizsgázó új vizsgát kizárólag a vizsgadíj ismételt
befizetése után tehet.
Elméleti vizsgánál:
- aki a megszerezni kívánt vezetői engedélyhez szükséges, a jogszabály által előírt életkornál /17 év/ legfeljebb 3 hónappal fiatalabb,
- alapfokú iskolai végzettséggel meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik
- a tanfolyam elméleti részét elvégezte és az első vizsgajelentésig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint 9 hónap telt el,
- amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti

vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára
- a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes
- Az elméleti vizsga számítógép igénybevételével tehető le.
- Szóbeli vizsgát tehet:
- tolmács közreműködésével a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélő, értő külföldi állampolgár, amennyiben nem áll rendelkezésre vizsgaanyag a vizsgázó állampolgársága szerinti hivatalos
nyelven.
- az egészségi állapotából következően - a tanulási képességet vizsgáló „magyar szakértői és rehabilitációs bizottság” által kiállított szakértői szakvéleménnyel igazoltan - szövegértési vagy szövegolvasási
nehézséggel küzdő személy.
- az a szakorvosi igazolással rendelkező – hallássérült személy, aki a magyar jelnyelvet használja, kérésére magyar jelnyelven, a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékében nyilvántartott jelnyelvi tolmács közreműködésével
- szóbeli vizsgára csak a KAV Középkelet-mo.-i J.V.U. Fo. Heves M.-i Vizsgaszervezési és Utánképzési
Osztály adhat engedélyt, ehhez írásban kell kérelmet benyújtani.
Gyakorlati vizsgánál:

- aki a külön jogszabályban előírt életkort betöltötte /17 év /
- alapfokú iskolai végzettséggel meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozott
- gyakorlati vizsga csak sikeres elméleti vizsga után tehető
- az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott, vagy vizsga-kötelezettség alól
mentesült és a közlekedési alapismeretek vizsgája érvényes, továbbá
- a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részét elvégezte.

- A vizsgák helyét és időpontját, továbbá a vizsgahellyé minősített településeken a forgalmi vizsgák kiindulási
helyét és időpontját a KAV Középkelet-mo.-i J.V.U. Fo. Heves M.-i Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály jelöli ki.
- Aki a vizsgán valamely vizsgatárgyból nem felelt meg, legkorábban három nap eltelte után tehet újabb vizs gát.
- Ha a vizsgázó az előírt 2 év alatt az adott kategóriához tartozó vizsgákat sikeresen nem fejezi be, minden
sikeres vizsgája érvényét veszti. Újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet.
- A rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálathoz (PÁV) a külön jogszabályban előírt gépjármű vezetési gyakorlatból tett öt sikertelen vizsga számításánál a megelőző két éven belül, azonos kategóriában tett gyakorlati
vizsgákat kell figyelembe venni. Amennyiben a vizsgázó öt sikertelen gyakorlati vizsgát követően a rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton „járművezetésre pszichológiailag alkalmas” minősítést szerzett, a továbbiakban közúti járművezetői vizsgához kapcsolódóan rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatra nem kötelezhető.
- A gyakorlati vizsgára sikeres elméleti vizsga(ák) után a vizsgadíj befizetésének igazolásával (a KAV Középkelet-mo.-i J.V.U. Fo. Heves M.-i Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály által kiadott számla) csak az iskolavezetője jelentheti le a vizsgázót.
- A vizsga visszaigazolt időpontjáról az köteles értesíteni a vizsgázót, aki a vizsgajelentést leadja.
A vizsgaigazolás kiadásának a feltételei:
A sikeres vizsgáról a KAV Középkelet-mo.-i J.V.U. Fo. Heves M.-i Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály
vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő 3 munkanapon belül elektronikus úton továbbít a Heves Megyeri Járási Hivatalok kormányablakaiba.
Az elektronikus vizsgaigazolás kiállításának feltétele az alapfokú iskolai végzettség első vizsgáig történő igazolása.
A sikeres forgalmi vizsga után a vezetői engedély ügyintézése a vizsgázók számára a területileg illetékes
kormányablakokban történik, a sikeres vizsga utáni 4. napon.
A tanulónak a kormányablakban történő ügyintézéshez vinnie kell magával:
-előírt alkalmassági vizsgálat (orvosi igazolás) eredeti példányát
- személyigazolványt
- az EÜ. igazolás (kártya) eredeti példányát
Elsősegélynyújtás ismeretek megszerzésének módja:
Elsősegélynyújtás ismeretek tanfolyamot a képzőszerv folyamatosan biztosítja.
A vizsgaigazolás kiadásának feltétele az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzéséről szóló igazolás bemutatása.

Tanfolyam helye:

Driver Centrum Autósiskola
3300 Eger, Vörösmarty u. 43. fszt. 1. 1sz.

10.) A járművezetői tanfolyamok tantárgyai és azok minimális kötelező óraszámai

Elméleti:
Kresz:
Vezetés elmélet:
Szerkezeti ismeretek:

16 óra
8 óra
4 óra

Egészségügy:

16 óra

Gyakorlati:
Járműkezelés:
Városi vezetés:
Országúti vez.:
Éjszakai vez.:
Forgalmi vizsg.:

9 óra
14 óra
4 óra
2 óra
1 óra

28 óra

30 óra

A tanórák időtartama:
Az elméleti tantárgyak tanfolyami időtartama:

45 perc

A gyakorlati tantárgyak időtartama:

50 perc

Az egyes tanórák között 10 perc szünetet kell tartani.
A szünet nem hagyható el és nem csökkenthető még a tanuló hozzájárulásával sem.
Az elméleti és gyakorlati oktatás minimális óraszámától eltérni nem lehet.

11.) Járműhasználatok: a választható típusokat.:
Választható autótípusok:
Toyota Corola
Skoda Felicia

1 db
1 db

Gyakorlati képzésnél a járműveket a képzőszerv biztosítja.
Gyakorlati oktatás:
- A vezetési gyakorlat tantárgy valamennyi elméleti tárgyból tett sikeres vizsga után kezdhető meg.
- A vezetési gyakorlat tantárgyat szakoktatói felügyelet mellett lehet gyakorolni. A gyakorlásra a KAV Középkelet-mo.-i J.V.U. Fo. Heves M.-i Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály által hitelesített, a tanuló nevére kiállított vezetési karton jogosít.
- A vezetési gyakorlat oktatása során - a járműben kialakított ülőhelyek számának megfelelően - a tanuló, a szakoktató, a tolmács, a szakfelügyelő és az ellenőrzésre jogosult személyek, a képzés ellenőrzésének akadályozása nélkül az iskolavezető, a megfigyelő szakoktató, a szakoktató jelölt, valamint az
iskolavezető engedélyével, a tanuló hozzájárulásával megjelölt más személy tartózkodhat.
- A vezetési gyakorlat tantárgy feladatainak teljesítése abban az esetben igazolható, ha a tanuló a tantervi óraszámnak megfelelő időtartamot ténylegesen járművezetéssel töltötte.
- A képzés befejezését a képző szerv a tanuló KAV Középkelet-mo.-i J.V.U. Fo. Heves M.-i Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztálynál történő vizsgára bejelentésével igazolja.
12.) Hiányzás pótlásának módja és annak költsége:

A képzőszerv a kötelező óraszámon túl a tanuló igénye szerint (konzultációs rendszerben) további KRESZ ok tatási órákat biztosít a sikeres elméleti vizsga érdekében, amely az esetleges tanfolyam közbeni hiányzás pótlására is szolgálhat. A pótórák díjmentesek.
13.) A tandíj befizetésének módja:
- Az elméleti díjat egy összegben, a tanfolyam megkezdésekor a tanfolyam helyszínén az iskolavezetőnél vagy
az ügyintézőnél fizeti be a tanuló.
- Az elméleti díj befizetéséről a tanuló a képzőszervtől készpénzfizetési számlát kap.
- A gyakorlati óradíjat az autós iskola irodájában fizeti be a tanuló az iskolavezetőnél vagy az ügyintézőnél. A
befizetéséről a tanuló a képzőszervtől készpénzfizetési számlát kap.
Tandíjak: lásd az I. számú mellékletben
14.) Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei:
- Az iskolavezető a képzés megkezdése előtt mentesíti az egyes tantárgyak foglalkozásain való részvétel alól
azt a tanulót, aki a tantárgynak megfelelő szakirányú képesítéssel rendelkezik.
- A mozgáskorlátozott, vagy siket tanulót a képzés elméleti tantárgyainak tantermi foglalkozásain való részvé tel alól - kérésére - az iskolavezető mentesíti. A mentesített tanulók felkészítésében a képző szerv a tanuló val kötött külön megállapodás szerint működik közre.
- Az elsősegélynyújtási ismeretek hallgatása és vizsgája alól mentesíthető az aki az elsősegély-nyújtásból előírt ismeretek megszerzését – végzettségükre tekintettel az orvostudományi egyetemen végzett orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, az állatorvostudományi egyetemen végzett állatorvosok, továbbá a védőnői, dietetikusi, mentőtiszti, gyógytornász, egészségügyi szakoktatói, diplomás ápolói és közegészségügyi felügyelői
főiskolai szakon végzettek, valamint az egészségügyi szakközépiskolát és szakiskolát végzettek - az iskolai
végzettséget tanúsító okirattal igazolja. Az iskolai végzettséget tanúsító okiratot az illetékes Kormányablakban kell bemutatni.
- A vizsgatárgyra vonatkozó vizsgakötelezettség teljesítése alól felmentést - kérelemre - megfelelő képesítés,
végzettség esetén a KAV Középkelet-mo.-i J.V.U. Fo. Heves M.-i Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály
ad.
15.) A tanuló áthelyezés és a teljes oktatásról szóló igazolás kiadásának módja, a tanuló áthelyezés következményei:
Amennyiben a tanfolyam ideje alatt a tanuló úgy dönt, hogy más képzőszervnél folytatja tanulmányait úgy
6.000.-Ft kezelési költséget köteles befizetni az Autósiskola részére, amelyről készpénzfizetési számlát kap.
A tanuló áthelyezéshez szükséges nyomtatványért az autósiskola irodájában jelentkezhet.
A tanuló áthelyezéshez szükséges nyomtatványt (KÉPZÉSI IGAZOLÁS) a képzőszerv köteles kitölteni 3 munkanapon belül, három példányban a hiteles adatok beírásával.
A nyomtatványt - a tanuló nyilatkozat és a befogadó képzőszerv adatai kivételével- az elbocsátó képzőszerv
tölti ki 3 példányban. Az első példány az elbocsátó képzőszervnél marad, a másik két példányt a tanuló részére kell átadni - mellyel a tanuló a leendő képzőszervét, szíveskedjen felkeresni.
16.) Oktatási helyszínek címe
Elméleti oktatás helyszíne:

Driver Centrum Autósiskola, 3300 Eger, Vörösmarty u. 43. fszt 1.

Forgalmi oktatás váltási helye:

Driver Centrum Autósiskola, 3300 Eger, Vörösmarty u. 43. fszt 1.

Járműkezelés gyakorló pálya:

3300 Eger, Nagylapos

17.) A képzés felügyeletét ellátó Közlekedési Hatóság megnevezése, címe, telefonszáma:
Felügyeleti szervünk:

Inovációs és Technológiai Minisztérium
1011 Budapest, Fő u. 44-55.
+36-1-795-1700

Panaszával fordulhat:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Középkelet-magyarországi Járművezető Vizsgáztatási
és Utánképzési Főosztály
Heves Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály
3300 Eger Kossuth Lajos út 26.
Telefon: +36-36-510-307
18.) A vizsgázó jogai és kötelezettségei:
- jogosult a teljes képzési szolgáltatás igénybevételére,
- jogosult tanulmányait bármikor megszakítani, és más képzőszervnél folytatni,
- jogosult és köteles a vezetési kartonon feltüntetett teljesítményt ellenőrizni, és aláírásával igazolni,
- az oktatás során észrevételeivel vagy esetleges panaszával bármikor megkeresheti az iskolavezetőt
- köteles a nyújtott szolgáltatásért járó díjat megfizetni,
- köteles az egyes vizsgák díjait, a vizsgát megelőzően befizetni.
- köteles a tanulók számára a képző szerv által kialakított vállalkozási feltételekben meghatározott óraszámok szerinti tanórákon való részvétel és az előírt feladatok képző szerv által igazolt teljesítése,
- köteles a gyakorlati órára vezetésre képes megjelenni (KRESZ szerint).
- köteles a személyi adataiban történt változást 8 napon belül bejelenteni írásban a vizsgalap leadásával és
személyigazolvány bemutatásával a KAV Középkelet-mo.-i J.V.U. Fo. Heves M.-i Vizsgaszervezési és
Utánképzési Osztály ügyfélfogadójában, mert a személyigazolványtól eltérő adatú vizsgalap esetében a
vizsgabiztos a vizsgát megtagadhatja és újabb vizsgadíj befizetése esetén jelentkezhet ismét vizsgára.
- amennyiben a tanuló nem tud megjelenni a gyakorlati oktatási órákon az előre megbeszélt időpontban, és
erről 24 órával előtte oktatóját nem értesíti, úgy meghiúsulási díjként egy óra díját köteles megfizetni. A
megbeszélt időpontban mindkét fél részéről 20 perc várakozási idő kötelező. E várakozási idő után a gyakorlati vezetési órák még megtarthatók.
20.) Vizsgadíjjak és azok megfizetésének módja:
Vizsgadíjjak: lásd I. számú táblázat
Vizsgadíjjak megfizetésének módja:
Bármely tárgy vizsgájára akkor lehet jelentkezni, ha az adott tárgy vizsgadíja a Közlekedési Hatóság pénztárában befizetésre került vizsga előtt 8 nappal.
21.) A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos fontos előírások. Nem magyar állampolgárokat érintően különös tekintettel kell lenni a tartózkodási engedélyre vonatkozó előírásokra
Járművezetésre jogosító okmányt az kaphat, aki a meghatározott egészségi, pályaalkalmassági, képzési és
vizsgáztatási előírásoknak megfelel.
A járművezetésre jogosító okmány kiadásának életkori feltétele - 17. életév a „B” kategóriába tartozó gépjármű
vezetésére.
Vezetői engedélyt az előírt feltételek teljesülése mellett is csak olyan magyar állampolgár, illetve az Európai
Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes tagállamok (a továbbiakban: EGT) állampolgárai számára
kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező kérelmezőnek lehet kiadni, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (szálláshelye) Magyarországon van, illetőleg nem magyar állampolgár (a továbbiakban: külföldi)
kérelmező esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott.
A hat hónap időtartamú magyarországi tartózkodás igazolására be kell mutatni az idegenrendészeti hatóság
erre vonatkozó engedélyét (tartózkodási vízumát, tartózkodási, bevándorlási, illetőleg letelepedési engedélyét,
valamint az ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolását).
Eger, 20….. ........................hó .............nap.
................................................
Munkácsi Sándor
iskolavezető

................................................
P. H.

* hallgató

* ( 18. életévet be nem töltött hallgató szerződését a törvényes képviselőnek is alá kell írnia.)

