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Vezethető jármű:

o Nemzetí kategória: mezőgazdasági vontató és két nehéz pótkocsi, lassú jármű és pótkocsi.
C Mezi5gazdasági vontató: mezőgazdasági munka végzésére készült, de pótkocsi vontatásiára is alkalmas,

rakfelület nélküli olyan jrírmü, amelyet beépített erógép hajt és sík úton önerejéból 40 km/óra sebességnél
gyorsabban haladni képes.

. Lassújármü: olyan já'rmü, amelyet beépített erógép hajt és sík úton önerejéböl 25 km/óra sebességnél
gyorsabban haladni nem képes.

Egyéb jármüvek vezetésére is alkalmas:

. kerti traktor

. állati eróvel vontatottjármü

ÜgrfélfogadrÁs he|ye és ideje:
Mezökövesd. Bevrísrírló Udvar II' 8/6
Hétfö. Szerda: ll órától - 14:30óráig
csÜtörtök. Péntek: 13 órától - l6:30 óráis

E|érhetőségek:
Ügyfélszolgálat: + 36-30-968.0508
Stefanecz János Iskolavezetö: + 3ó-30-21 8-1849

Cégadatok:
Tulajdonos: Stefanecz Jiínos nytsz: 00470/2009.

A tanfo|yamra va|ó fe|véte| módja:
Irásos uíjékoztató megismerese. A jelentkezési lap és szerzödés kitöltése. A jelentkezési lap és szerződés átadása a
képzöszerv képviselöjének' A képzőszerv ellenőrzi, hogy ajelentkezö megfelel az elóírt beiskolrázási feltételeknek.

Beisko|áztísi fe|téte|ek:
. Nyilatkozat az ími, olvasni tudásról
- Aközlekedésbiztonságifeltételeknekmegfelel
- 15 és fel évet betöltötte
- irásos képzési szerzödést kötött a képzószerwel
- A tandíj előleget befizette

E|sősegéIy-nyújtási ismeretek megszerzesének módja:
A 3|/|992. (xII.l9.) NM rendelet alapjríLrr, valamint aki 1984. január 01. uüín bárme|y kategóriában vezetői engedélyt,
illetve segédmotoros kerékprírra, vagy lassú jármiivezetöi igazolváLÍryt, trolibusz kategóriáü-an.jrá,rmiivezetói errgedéiy
szerzett nem kell vizsgráznia.

A jelölt önállóan is bejelentkezhet a Magyar Vöröskereszt által szervezett vizsgá,kra.
A képzöszerv szervez elsősegély-nyújtrísi tanfolyamokat, melynek díja: 10.000.- Ft.
Vizsgadíja: 8.200.- Ft.
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Elmé|eti vizsgára bocsátható: aki
- a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, maximum l0% hirányzás megengedett az elméleti órák aló|
- E- leaming tanfolyamot elvégeáe, igazolást megkapta
. Közlekedésbiztonságifeltéteknekmegfelel
- A 15 év 9 hónap életkort betöltötte
- Vizsgadíjat befizette

Írásbeli vizsga he|yett szóbe|i vizsgát tehet: aki
A magyar nyelvet nem beszeli, vary nem érti' Írásképtelen állapotban van.

Borgalmi vizsgára bocsátható: aki
- A gyakorlati forgalmi, és speciális óníkat levezette, melyet a képzöszerv vezetési kartonon igazol.
- A i6 életkort betöltötte'
. A vizsgadíjat befizette,
. A vizsgIákat a sikeres elméleti vizsga utÍn2 éven belül be kell fejezni.
- Közlekedésbiáonsági feltételeknekmegfelel.

A tanfolyam tantárgyai és őraszámai:

Kiizlekedési ismeretek
Vezetése|mélet
Szerkezeti és iizemeltetési ismeretek
Munkavédelem
Biztonságos e|len örzés és iizemeltetés

E|mélet tisszesen:

JármÍikeze|és: (technikai kezelés)
Forgalmi vezetés: (Városi, ország ti, konnyií terep))
Vizsgaőra:

Ktitelezó Órák:
18 Óra
8 őra
8 Óra
8 őra

74 óra

56 őra

6 óra
18 Óra
1 Óra

a

o

o

o

Az elméleti oktatísok általában délutrín 16 őra utrán kezdödnek,3.4 Órás foglalkozással, melyek 45 percesek.
Az intenzív elméleti tanfolyamok 9 őnítÓl kezdődnek' 3-4 őrás foglalkozásokkal, me|yek 45 percesek.
Elméleti oktatrís alől, az iskolavezetö mentesítheti, aki siket' vagy a maryar nyelvet nem érti, nem beszéli.
A kÖtelező őraszámokrÓl hirínyzÓ hallgatők a tt'bbletÓrában dij befizetése nélkiil pÓtolhatja. A tanulÓ az elsó
elrnéleti foglalkoástől számított 9. hőnapig kÖteles legalább egy elrnéleti vizsgrín résa venni. A 12. hÓnapig
pedig sikeres vizsgát tenni. Ellenkező esetben rij tanfolyamot kell végeznie.
A gyakorlati foglalkozrÁsnál felmeriiló pőtőra díjak, az alapőradíjjal megegyeznek.
l ryakorlati Óra idótartama: 50 perc.

Jármíihaszná|at:
A gyakorlati oktatásnál választhatÓ autÓtípusok:

Tandíjak:
Teljes tandíj 140.000.. Ft, mely nem tarta|mazzaaz esetleges EÜ tanfolyam díját' illetve a vizsgadíjakat.

Részletfi zetés esetén titemezés

a

o

o beiratkozáskor 31.000 Ft, majd a fennmaradt osszeg befizetésére 4 részletben Van lehetőség:
o | . részlet: 10.000 Ft (elméleti vizsga előtt)
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. 2. rész|et: 33.000 Ft (rutin vizsga előtt)
o 3. részlet:33.000 Ft
C 4. részlet:33.000 Ft

- Általunk beiskolázott tanulók gyakorlati óradiia: 4.000 Ft/óra ( kö telező 25 vezetési óra)
Esetleges pótóra: 4.000FUóra

- E-Educatio Információtecbnológia Zrt ''T'' kategóriás vizsgafelkészítő és oktatóanyag 85.53 : 4.500 Ft,
/ továbbá ennek az oktatóprogramnak a pótóra díja: 2500 Ft

- Más képzőszervtöl (autósiskolától) áthelyezett tanuló gyakorlati (vezetés) óradíja 4.500 Ft/óra
A tandíj befizetés részletekben történhet, csak a képzőszerv pénáárába, Mezőkövesd, Bevásrírló Udvar II.8/6 alatti
irodában vagy átutalással.

Fe|mentések:

Közúti e|ső-segé|ynyújtási ismeretek:

Vizsga alól felmenthetö az a tanuló, akinek 1984. 01.0l-je utrín brírmilyen vezetői engedélyt, valamint segédmotoros
kerékpána vagy lassú jármiire vezetöi igazolványt szerzet! továbbá aki 1969' 07.o1-j; és i983. tz.:t-" ko'o |1szerzeÍl''D'vary Trolibusz jríLrműkategóriás vezetői engedélyt, valamint a külön jogszabályban elöírt iskolai végzettsége van.
A mozgáskorlátozott, a siket tánulót a tanfolyam elméleti tantárryainak foglalkozásainak való részvétel alól - kérésére
- az iskolavezetö mentesíti.
Valamint a 3/1992.(X[. 19.) NM rendelete alapján
.dz orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, glógyszeIészi,
oaz állatorvos-tudomiínyi egyetemen szerzett állatorvosi
ovédönői, dietetikus, mentötiszti, s/ó$/tomász, egészségügli szakoktatói, diplomás ápolói ok|evéllel (képesítéssel
rendelkezök,
oközegészségügyi felügyelői föiskolai szakon végzettek, az egészségügyi szakkö#piskolát, szakisko|át végzettek a
bizonyífuányuk alapjrfur a vizsga alól mentességet kapnak.

Mentesítések a ''szerk€zeti és iizemeltetési ismeretek' és a ,,biztonsági e|lenőrzés és üzeme|tetés'' tan-
és vizsgatárryakbó|
rBrírmely egyetemen (föiskolrín) szerzett gépészmémöki (gépész üzemmémöki) oklevél, műszaki tanári oklevél,
mémök tanríri oklevél' műszaki oktatói oklevél'
.A Zrínyi Miklós Nemzewédelmi Egzetem Bolyai Jrínos Katonai Müszaki Főisko|ai Karon és a jogelöd Katonai
Föiskolán szerzett harcjrí'rmü iizembentartó szakos oklevél, katonai gépjármű iizemeltetö szakos ok|evél, gépjrírmü
technikus tiszti képesítés, harcjrárműüzemeltetői üzemmémök.
oMüszaki ismeretek szakos szakoktatói oklevél (vag ezzel eglenértékü képesítés)
oTechnikusi.oklevél (szakközépiskolai érettségi) jármiigépész, közlekedésgépész, gépjármű technikai, gépjrírmű
tzem| mezőgazdasígi gépész, építőgépész, gépjármiivezető és karbantartó.
oSzakmunkás bizonyítvríny: autószerelö, autóvillamossági szerelö, anyagmo zgatő gépszere|ö, gépjáLrművezető és
karbantartó, mezőgazdasági gépész, erdóművelő fakiterme|ó gépkezelö, ál|attartó telepi gépész" iártészeti gépesz,
növénÍermesztó gépész, mezögazdasági gépszerelö és gépiizemeltető 3 éves kísér|eti, mi iag-d""á'ei gep3avito es
karbantartó 4 éves kísérleti, közúti jármiivezetői vizsgríáatás keretében s zerzert gépjármtkeietöi v.nígíbionyítvány.

A tanuló jogai:
..Színvonalas oktatás igénybe vétele, . Panaszáttak az iskolavezetö felé történő jelzese, annak kivizsgálása, - más
oktatóhoz, illetve képzöszervhez történö átjelentkezése, - A nem teljesített <|íjak viiszaigenylése a szerzödés szerint, -
A szerzödés bontrísrínak kezdeményezése, - A szerzódés 1 példrínlrfurak való iwételéhez.

A trnu|ó kötelezettségei:
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- A tanfo|yam és vizsgadíjak befizetése, - A 24l2OO5. sZ. GKM rendelet és
vizsgáztatási rendeletnek megfelelni, . Az oktatÓ á|ta1 a képzés során támasztott
szerint megfelelni. - Szándékos károkozás esetén a kár *"gté.ítése a képzö felé,
oktatás rendj éhez alkalmazkodni.

mÓdosításai szerint a képzési és
kovetelményeknek legjobb tudása
- Foglalkozáson részt venni, - Az

A képzószerv jogai;
C..sak a befizetett elméleti és gyakorlati őník teljesítése. Kellö indok esetén az ínísos szerződés felbontrísa. A tanfolyam
díjríLrrak megváltoztakísa. Elméleti tandíjnál nem tÖrténlet változrís, ryakorlati őrriknál a már folyamatban iévó
oktatásnál, a még levezetendő őriák ariínyában is ti'rténlet. Mindenkori képzesi rendeletek érvénvesítése.

A képzószerv k telezettségei:
. Az írrísos tájékoztatÓban szerepló és szerződés atapjrí'rr végezni a képzést' - Színvonalas oktatást biztosítani. - A
tanulő kérésére gyakorlati oktatőt változtahi, - Képzési igazolr{st 3 munkanapon beltil kiadni, - Képzést ellenörizni.

Vezetői engedély kiadásával kapcsolatos fontosabb előírások:
( l ) Vezetói engedélyt az előírt feltételek teljesiilése mellett is csak olyan maryar állampolgrí.rnak lehet kiadni, akinek
]tlh:]y"-, tartőzkodási helye (szálláshelye) Maryarorságon van, illétóleg n6m mugy". aí".polgá'r (a továbLiakban:
kiill ldi) kérelmezó esetén az engedély kiadását megelózó hat hőnapban Ma$'arorsi-tígon tartá"tidott' Ha a
kérelmező kiilft'ldi hatőság által kiállított vezetői errgedéllye| rendeikezit e j6gszabaf16-l9. $ alapjríLrrjár el a
kÖzlekedési igazgatási hatőság.
(2) Az ( l ) bekezdésben meghatiározott hat hÓnap idótartamri maryaro rczági Íartőzkodás
ígazolrísríra be kell mutatni az idegenrendészeti hatÓság ene vonátkoző errgedélyét (tartÓzkodási vízumát, tartőzkodási'
b.ev,índorlási, illetöleg letelepedési'engedélyét, valamint az ideiglenes tartő-zkod'rísrajogosítő igazolrísát).
(3) Nem kell megkÖvetelni a hat hőnapos maryarorsági tartőzkodrást, ha a kérelem á bilft'ldÖ; korábban megszerzett
y9.zetöi 91e9|elv nőtlrásrára vagy a kiilftildÖn megszerzett vezetői engedély honosíL{srára irrínyul.
(4) A kiilftildtin megszerzett vezetői engedély honosí!ásiíra vonatkoiÓ szabr{lyokat kell akaím azni, ha akére|mezö
Maryarországon szerez olyan vezetésre valő jogosultságot, amellyel korábban nem rende|kezett.

TA.NUI,ó ÁrIilLYEZÉs és az oktatrísní| sztÓ|tí igazo|ás kiadásának mrídja:
A tanulő kérésére (a rendszeresített nyomtatvány kitbltése után, melyen a képzőszerv hivatalosan igazolja' a tanulőra
vonatkoző addig teljesített őrasziímokat és a megtett kilométereket.) A kérelm ezönek} peldranyt atadunt, 1 példríny a
Stefi .Car A utÓsiskoItírrá| marad.

oxrarÁsr rrrLYszÍNEK:

- Elméleti oktatás: MezökÖvesdi Általrínos és Alapfokri Művészeti Iskola BriLrdos Lajos Tagiskola 3400 MezökÖvesd,
HősÖk tere 14.
- E.Leaming képzés:3400 MezökÖvesd' Bevrásár|ő Udvar II.8/6'
- Gyakorlati oktatrís (rutinpálya): Mezők vesdi Hasznr{ltcikk oiao- ForgaImi oktak{s: MezókÖVesd váLros be|teriilet

vIZSGADÍJAK:

Kozlekedési alapismeretek vi?sga 4.600 Ft
Munkavédelem, ttizvédele m, szá!|ítás vizs ga 4.600 Ft
Biztonsági ellenörzés és tizemeltetés gyakor|ati
vizsga

4.400 Ft

Kutrn gvakorlati vizsga 3.500 Ft
{orgalmi gvakorlati vizsga 3.600 Ft
Osszesen 20.700 Ft
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A pőtvizsga diia megegyezik az alapvizsga díjával.

A vizsgadíjat az esedékes vizsgak előtt be kell fizetni. A tantrírgyak vizsgái alől mentességet az iskolavezető kéréséÍe
a csatolt okmányok alapjárr feliigye|eti szerv adhatja ki.

Engedélyezö Hat sdg:

lnnováciős és Technolőgiai Minisztérium, 7077 Budapest, Fö tjt tt4-5O.; Postacím: 744o Budapes| Pf, 7.

Képzési és szakJeliigelaa ell ilÍ hatősdg:

KAV KÖzlekedési Alkalmassági és VizsgakÖzpont Nonproíit Korláto|t FeIe|ósségü Társaság

n onsoo-eleÚ lztaptÉtv ttttc yu Kormdny hivatat KÖzle kedési Fel úgl etftsége
3530 Miskolc, J zsef Attila u 20.

Tel:0il4í500-010

Is kolavezaű: SteÍanecz János
TelefonsaÍma: +3 G3 0- 2 1 8. I 849
ÜgféIszolg lat : +3 G3 0-9 68-0 5 08
E-mail: steficarjogs i@freemail h u

Amenruiben a tanÍolyammal kapcsolatos Mrdése van a njékoztatőn kiv,iil, for lljon bizalommal lgfétszolg laankhoz

SIKERES r.ELKÉszÜLÉsT És EREDMÉI.rYEs vrzsÁGAT KÍvÁh[t]NK AZ AUTósIsKoLA
DoLGozTI NEVÉBEN!


