,, PARTNER”Autósiskola
8700, Marcali Rákóczi u .6-10
tel.: 06/703311608
06/85311-129
kartalikaroly@freemail.hu
Tájékoztató a
VÁLLALÁSI FELTÉTELEKRŐL
Tisztelt ügyfelünk!
Üdvözöljük Önt és köszönjük, hogy iskolánkat választotta a vezetői engedélyének
megszerzéséhez .Az alábbiakban néhány, az iskolánkkal és a tanfolyammal kapcsolatos
információt kap, amelyet gondosan tanulmányozzon át !
Az iskola neve : „Partner Autósiskola”
Képzési engedély száma :KE/ST/82/B/303/1/2011
Felnőttképzési nyílvántartási szám: 00484-2011
Cime : 8700 Marcali Rákóczi u. 6-10 ,email :kartalikaroly@freemail.hu
Iskolavezető : Kartali Károly, egyéni vállalkozó, vállalkozói eng.száma,22164090,
Ügyfélfogadás helye : Marcali Rákóczi u 6-10 , tel: 06/703311608 és 06/85311-129
ideje : hétfőtől csütörtökig : 0800-1700 - ig,
pénteken :
0800-1400 ig,
szombaton : 0900 -1300 ig,
Elméleti oktatás helye :Hősök tere 3 ,és Rákóczi u. 6 -10
Rutinpálya :Marcali Noszlopy G. u. 10/a
Forgalmi vezetés oktatása: Magyarország területe (országuti vezetés alkalmával) illetve
Marcali és környéke. Gyakorlati oktatás váltó helye Marcali Rákóczi 6-10 (ügyfélfogadó)
illetve a szakoktatóval előre egyeztetett helyen és időpontban.

"AM" –Segédmotoroskerékpár
Előírt életkor: 14 év a 35/200.(XI.30.)BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági
feltételeknek megfelel.
Járművezetői tanfolyamra történő jelentkezés feltételei
• életkor: 13,5 év
• írni olvasni tudás

Jelentkezéskor szükséges
• aJelentkezési lap kitöltése (érvényes személyi igazolvány, vagy útlevél + lakcím kártya
• Külföldi Állampolgár esetén: 326/2011 korm. rendelet alapján.

Az elméleti tantárgyak és azok kötelező óraszámai
KRESZ, Vezetéselmélet 16 óra
Elméleti vizsga: előírt életkor előtt 3 hónappal

A kötelező órákról hiányozni nem lehet. Az esetleges hiányzást másik elméleti
tanfolyamon, azonos tartalmú foglalkozáson lehet pótolni.
Gyakorlati tantárgyak és azok kötelező óraszámai
Alapoktatás: 4 óra
A jármű biztonsági ellenőrzését, technikai kezelését és a manőverezési feladatokat
a gyakorlati oktató tanítja. Naponta max. 2 óra tartható.
Ezt követi a járműkezelési vizsga. Felmentés nem adható.
Főoktatás: 6 óra
Forgalmi feladatok oktatása. Naponta max. 4 óra, legalább két részben, 1 óra
szünet közbeiktatásával.
Gyakorlati vizsga: 14.év (a járműkezelési vizsga az előírt életkor előtt 3
hónappal)
Tandíj befizetésének módja, irodánkban, készpénz befizetéssel számla ellenében.
Vizsgák: 1vizsga óra: 30 perc
Az alábbi díjak alapórára vonatkoznak, az esetleges pótórák díját nem
tartalmazza.
Egy gyakorlati óradíj: 4500 Ft
Pótórák díja: 4500 Ft
elmélet
gyakorlat
összesen

25.000 ft
49.500 ft
74.500 ft

Vizsgadíjak:
elméleti
4.600
járműkezelési
3.600
forgalmi
3.600
Összesen:
11.800
A befizetés módj: Irodánkban vagy a Somogy Megyei Vizsgáztatási és Utánképzési
Osztály KAV Közlekedési Alkalmassági és VizsgaközpontNonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság H-7400. Kaposvár Vásártéri út. 2. pénztárában.
A vizsgaigazolás kiadásának feltétele:
A közúti elsősegély nyújtásból tett sikeres vizsga igazolása vagy mentességi okirat
bemutatása.
Közúti elsősegély nyújtó tanfolyamra jelentkezés az irodánkban.
Tanfolyam díja: 9.525 ft
Vizsga díja:
8.200 ft
Összesen:
17.725 ft
Okmányíroda díja:

0.ft

Választható motorkerékpár típus: Honda Dio
A kétkerekű járművek vezetőinek oktatása során a tanuló felszerelése:

~ bukósisak,
~ szemüveg (abukósisak kialakításától függően)
~ protektoros hosszúnadrág és protektoros dzseki,
~ protektoros kesztyű,
~ magas szárú zárt cipő vagy csizma,
~ elől-hátúl"T"betűjelzéssel ellátott, tanulónként eltérő színű vagy számozott
mellény,
~ A beépített protektor helyett el lehet fogadni a tanuló öltözékére utólagosan felvett
protektoros felszerelést is, amelynek rendelkeznie kell a megfelelő jóváhagyási jellel!
Amennyiben a Tanuló nem iskolánknál akarja befejezni tanfolyamát, akkor a teljesített
oktatásról szóló" képzés igazolást" 8 napon belül kiadjuk. Az ügykezelői díj 20.000 Ft.
A képzés és vizsgáztatás során felmerülő problémák miatt, fordulhat panasszal az
iskolavezetőhöz, vagy a felügyelő szervhez Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári
Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Engedélyezési Főosztály.
Útügyi és Mérésügyi Osztály-Járművezető vizsgáztatási szakterület. Elérhetőség 7400.
Kaposvár Vásártéri u. 2. tel. 0682/527664,
A tanuló jogai:
A képzés megkezdése előtt megismerni a képzőszerv vállalási feltételeit.
A képzést megszakítani.
A tanfolyam elvégzett részéről igazolást kérni és a fel nem használt tandíjat
visszaigényelni.
Panaszt tenni.Iskola vezetőnél illetve a Somogy Megyei Vizsgáztatási és Utánképzési
Osztály KAV Közlekedési Alkalmassági és VizsgaközpontNonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság H-7400. Kaposvár Vásártéri út. 2.
Tanfolyamról számlát kérni.
A tanuló kötelezettségei:
A képzőszerv oktatási és pénzügyi rendjét betartani.
A foglalkozásokon józan kipihent állapotban és megfelelő öltözetben megjelenni.
A tanfolyami órákra készülni.
Késés esetén az oktatóra max 30 percet várni.
Mulasztásait pótolni.
A személyes adataiban,és vezetési jogosultságában bekövetkezett változást az iskola felé
haladéktalanul jelezni.

