
 

 

T Á J É K O Z T A TÓ 
Állati erővel vont jármű valamint Kerti traktor (K) kategóriájú járművezetői tanfolyamon résztvevő         

hallgatók számára 

 

Képző szerv:      FÉNYES TAMÁS ev.            Autósiskolája        http:// fenyesautosiskola.hu 

Cégforma:           egyéni vállalkozó    Címe:       Tápióbicske, Damjanich. u. 83. 

Vállalkozói igazolvány száma: Képzési engedély száma: KF/859/1/2006. Felnőttképzési eng. száma:  

                     B/2020/002859   

Iskolavezető: Fényes Tamás   telefonszáma: 06-20/958-6620 Oktatói ig. száma: SZ-21-2078;         

                         azonosító: 11204 

Ügyfélfogadó címe: 2764. Tápióbicske, József Attila u. 03.   google: http://goo.gl/maps/kQmW7                                                 

                                  tel: 06-20/958-6620, e-mail: ftomcsi@gmail.com  félfogadás:  

                                  Hétfő: 800- 1200, péntek. 1600-2000 -óráig.       

                                   

Telephely:  2764. Tápióbicske, József  Attila u. 03. tel: 06-20/958-6620                                             

              

Tanfolyamra felvétel módja: 

Kerti traktor ill. állati erővel vont jármű hajtására szolgáló vezetői tanfolyamra az vehető fel, aki írni 

olvasni tud. További feltétel a tanfolyamra beiratkozás napjáig betöltött 15,5 életév. A tanfolyam 

kezdetekor ún. „Jelentkezési és Vizsgalapot” kell kitölteni. Ebben a képző szerv segítséget nyújt. Az 

adatokat ellenőrzés után a tanuló saját kezű aláírásával igazolja.           

Vizsgára bocsátás feltételei: elméleti vizsgára az bocsátható, aki írni olvasni tud, az előírt elméleti  

           tanfolyamot a képző szerv által igazoltan elvégezte, (vagy az alól felmentést kapott pld.  

           mozgáskorlátozott   vagy siket személy ill. a magyar nyelvet nem beszéli) betöltötte a min. 15 év 9  

           hónapos életkort, valamint befizette a vizsga díját. Az elméleti vizsgát a tanfolyam kezdetétől  

           számított 9 hónapon belül meg kell kezdeni 12 hónapon belül sikeresen teljesíteni kell. Ezt köve- 

           tően újabb vizsga csak csak újabb elméleti tanfolyam elvégzése után tehető!! 

          Számítógépes elméleti vizsga helye:Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Ceglédi képviselet 

          (Cegléd, Dohány u. 31.)                                                    

Tanfolyam tantárgyai és órakerete: Az elméleti tanfolyam minden tanórája 45 perc 10 perc szünet.   

 Egy alkalommal megtartható tanóra legfeljebb 4 óra lehet. Tantárgy: Közlekedési alapismeretek:      

            12 óra. 

Hiányzás: Aki a képzésre előírt elméleti óraszámot nem teljesíti vizsgára nem bocsátható. A hiányzást  

       pótolni kell. A mulasztott elméleti  órákért  (1500 Ft/óra)  pótdíjat kell fizetni. 

A tandíjfizetés módja: Elméleti alapképzés díja 40.000 Ft, mely összeget készpénzben a tanfolyam  

                  kezdetén kell a képző szerv pénztárába befizetni. Elméleti pótóra díja 1.500 Ft/óra. A befi - 

                  zetésről a képző szerv számlát állít ki. 

Mentesítések: Az elméleti tantárgyak foglalkozásain való részvétel alól mentesíthető a 

                  mozgáskorlátozott vagy siket ill. a magyar nyelvet nem beszélő személy. 

 Tanuló áthelyezés: A képzés folyamatában a képző szerv javasolhatja, vagy a hallgató kérheti más  

                 képző szervhez történő áthelyezését. Ez esetben az elbocsátó képző szerv kiadja az un. „  

                 Képzési Igazolást” melyben igazolja a képzésben részt vett órák számát. Az áthelyező  

                 kiállítása díjmentes!! 

Oktatási helyszinek:  Tápióbicske, József Attila u. 03.(iskola saját tulajdonú telephelye) 

Képzés felügyeletét ellátó szerv:  Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Felügyeleti és módszertani   

             Igazgatóság. 1082. Budapest, Vajdahunyad. u. 45. tel.: +36 (1) 814-1819 

                                                        E-mail: info@kavk.hu 

               

A vizsgázó jogai és kötelességei:      A tanuló jogai:  

                  -     az első sikeres közlekedési alapismeretek vizsgától számított két    

                        éven belül az összes vizsgáit teljesíteni,                                   

                  -     a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képző szerv vállalkozási  
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                        feltételeit. 

- a vállalkozási feltétel valamennyi pontjában ígért szolgáltatást a képzőszervtől számon kérni 

és igénybe venni,  

- a képzést megszakítani, a pénzét a meghatározott feltételek mellett visszakérni és a tanfo-

lyam elvégzett részéről hivatalos igazolást kérni, 

- panaszt tenni és jogos esetekben kártérítést követelni, 

- titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától egyaránt, a személyiséget érintő kérdé-

sekben.       A tanuló kötelességei:     

 

- tandíjat minden esetben előre megfizetni, 

- a képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és betartani, 

- elméleti és gyakorlati foglalkozásokon józan kipihent állapotban és az oktatási körülmé-

nyekhez igazodó öltözetben megjelenni, 

- az általános emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, azo-

kon aktívan közreműködni, 

- a tanfolyami órákra készülni és az oktatói utasításokat követni. 

- hiányzás esetén a kiesett órák díját megfizetni,  

- mulasztásait, hiányzásait pótolni, a munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat megtartani. 

                                                             A Képző szerv jogai:. 

                        -  A tandíjösszegeket előre kérni, részletfizetés módját meghatározni. 

                                                          A képző szerv kötelességei: 

                         A képzés megkezdése előtt a tanulót telje körűen tájékoztatni a képzés feltételeiről a  

                           vállalkozási feltételeket írásos példányát részére átadni  

- A tanulóval vagy fiatalkorú esetében annak törvényes képviselőjével írásos szerződést kötni. 

- A tanuló adatait bizalmasan kezelni. 

- Tandíjbefizetésről számlát adni. 

 

Vizsgadíjak: Közlekedési alapismeretek:  4.600 Ft 

                Sikertelen vizsga esetén pótvizsga díjak az alapvizsgával megegyeznek. A vizsgadíjak  

            befizetését a képző szerv a tanulók megbízásából végzi, készpénzes befizetés formájában.    

            Pótvizsga legkorábban 3 munkanap elteltét követően tehető. 

Vezetői engedély kiadása:  

               Valamennyi vizsga sikeres teljesítése esetén az engedély kiadásnak  

               alapjául szolgáló ún. „vizsgaigazolást” 3 munkanap letelte után az okmányiroda adja ki. A kiadás    

               feltétele, hogy a jelölt rendelkezzen közúti elsősegélynyújtásból szerzett végzettséggel. 

               Ezt iskolánknál is megszerezheti a ceglédi vöröskereszt  

               tanfolyamain. Tanfolyam és vizsgadíja  24.000 Ft.  Elsősegélyből felmenthetők köre:  
               Orvostudományi egyetemen szerzett állatorvosi, védőnői, dietetikusi, mentőtiszti, gyógytornász, egészségügyi, szakok-   

                  tatói, diplomás ápolói oklevéllel rendelkezők, közegészségügyi főiskolai szakon végzettek, egészségügyi  

                  szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek. További mentesítés semmilyen módon nem adható! 

              A nem magyar állampolgárnak az engedély akkor adható ki ha legalább hat hónapos tartózkodási  

              engedéllyel rendelkezik, melyet igazolni is tud.   

              A vezetői engedély első alkalommal történő kiállítása az okmányirodán illetékmentes!!                                                                       

                  

 

 

              A feltüntetett feltételek 2021. január. 01. napjától érvényesek 

                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                              Fényes Tamás (iskolavezető) 
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