TÁJÉKOZTATÓ AZ „AM” KAT. KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA
1. Képző szerv neve, címe és telefonszáma: Szabó Ernő DBK Kft, 2051 Biatorbágy,
Ország
út 2. Tel.:0630/533-26-14, szaboerno1964@gmail.com, www.szaboernoati.com
2. Cégforma: Kft azaz Korlátolt Felelősségű Társaság.
3. Cégjegyzészám: 13-09-186064,, engedély szám: KVH/213337-1/2017-NFM.
4.Iskolavezető: Szabó Ernő, Tel: 0630/533-26-14, E-mail cím: szaboerno1964@gmail.com
5.Ügyfélfogadás helye: 2051 Biatorbágy Ország út 2. Tel 30/ 56-88-456
Ügyfélfogadás ideje: H: 14-18-ig és CS:08-12-ig.
6.A telephelyek címe és telefonszáma: XI. Ker . Budaörsi út Virágpiac. Tel: 0620/96-66-243
7.A tanfolyamra való felvétel módja: Az ügyfélfogadási időben személyesen a jelentkezési lap
kitöltésével (a szem.ig.alapján),és aláírással történik.
8.Az előírt egészségi és PÁV alkalmassági vizsgálatok: nincs.
9. A tanfolyamra történő felvétel feltételei:
Pontosan kitöltött jelentkezési lap nyilatkozattal és aláírással,(kiskorúaknál szülői aláírás is).
Írni, olvasni tudjon (14 év alatti esetén), vagy alapfokú iskolai végzettség, minimum 8 általános
iskolai végzettség a ( 14 év feletti esetén). Minimum 13 és fél, Kresz és járműkezelési vizsgát 3
hónappal a 14 éves életkor betöltése előtt tehet, de forgalmi vizsga csak 14 év betöltése után
lehetséges. Az iskolai végzettséget igazoló eredeti dokumentumot az első elméleti vizsgán be
kell mutatni.
A vizsgára bocsátás feltételei: Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti
részét (tantermi vagy E-learning) igazoltan elvégezte, írni, olvasni tud (14 év alatti esetén) ,
alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik( 14 év feletti esetén). ,az előírt életkornál, (14)
legfeljebb három hónapnál fiatalabb. Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki sikeres elméleti
vizsgát tett, a vezetői engedély kiadásának feltételéül előírt életkort betöltötte, a tanfolyam
vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részét elvégezte. A tanfolyam megkezdésének napjától
számított kilenc hónapon belül meg kell történni az első elméleti (KRESZ) vizsgaeseménynek,
illetve a tanfolyam megkezdésének napjától számított 12 hónapon belül valamennyi elméleti
vizsgatárgyból sikeres vizsgát kell tennie.
Az elsősegélynyújtó vizsgaigazolás kiadásának feltételei: Elsősegélynyújtó ismeretekről
szóló igazolást, a tanfolyam elvégzése és sikeres vizsga letétele után a Magyar Vöröskereszt ad
ki. Tanfolyam és vizsgahelyek: Bp. II. ker. Szél Kálmán tér 3, Bp. XIII. Váci út 67. (Az
elsősegélynyújtó vizsga alóli mentesítést lásd a 14-es pontban).
10. „AM” járművezetői tanfolyam tantárgyai: Elméleti oktatás : Iskolánkban E-Learning
oktatás is zajlik, és igény szerint konzultációt biztosítunk. Tantermi oktatás esetén:
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek (Szü) nincs; Járművezetés elmélet (Ve) 4 óra;
Közlekedési ismeretek (K) 12 óra. Összesen 16 óra elmélet. Az elméleti órák 45 percesek,
köztük 10 perc szünet. Az E-Learning oktatás 60óra/90nap . Az elméleti vizsga helyszíne
1119 Bp. Petzvál József u 39.
Gyakorlati oktatás: Alapoktatás: 4 óra. Vizsga 10 perc. Főoktatás: 6 óra, Vizsga 20 perc. A
gyakorlati órák 50 percesek. Menettávolság 100 km.
11. Választható járműtípusok: YAMAHA MINT segédmotorkerékpár. Ha a motoros tanuló saját
járműjével kíván a gyakorlati oktatáson részt venni, akkor annak feltétele: hibátlan műszaki
állapot, érvényes forgalmi engedély, érvényes kötelező felelősség biztosítás, befizetési
csekkel igazolva.

12. A hiányzás pótlásának módja: Ha a tanuló az elméleti foglalkozásról hiányzik, akkor azt az
oktatóval előre egyeztetett időpontban pótolni kell, mert addig KRESZ vizsgára nem
bocsátható.
Azonban a teljes elméleti tanfolyam idejéből csak 10%- os hiányzás pótolható. Ennél magasabb
hiányzás nem pótolható és a tanfolyamot meg kell ismételni.
13. A tandíj befizetésének módja: Készpénzzel egy összegben vagy részletenként.
14. Mentesítés feltételei az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alól: Az elméleti órákon
való részvétel kötelező (amennyiben tantermi oktatásban részesül), kérésre azonban a
mozgáskorlátozottakat, a siket és halláskárosultakat, és előélettel rendelkezőket az
iskolavezető mentesíti.
Továbbá elsősegély-nyújtási tantárgy és vizsga alól felmentést kapnak a szakirányú
végzettséggel rendelkezők: Orvostudományi egyetemen végzett orvosok, fogorvosok,
gyógyszerészek, az állatorvos tudományi egyetemeken végzett állatorvosok, továbbá védőnői,
dietetikusi, mentőtiszti, gyógytornász, EÜ-i, szakoktatói, diplomás ápolói, és közegészségügyi
felügyelői főiskolai szakon végzettek, valamint az EÜ-i szakiskolát végzettek az iskolai
végzettséget tanúsító okirattal igazolhatják.
15. A tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja: A
tanuló joga, hogy az általa befizetett összegért maradéktalan és megfelelő szintű
szolgáltatást
kapjon az elméleti és gyakorlati felkészítés során. Amennyiben ez nem áll
fent a tanulónak joga van iskolán belül más oktatónál, szélsőséges esetben más
képzőszervnél a tanulmányait folytatni. Ha a tanuló az utóbbi lehetőséget választja, akkor
3munkanapon belül a "tanuló áthelyezéséhez" szükséges 3 példányos igazolás 2 példányát
kitöltve részére át kell adni (ingyenes), amit a tanuló az általa kiválasztott oktatási
intézményben személyesen elvisz és lead.
16. Az oktatási helyszínek címe: Elméleti oktatás és konzultáció helyszíne: 2051 Biatorbágy,
Ország út 2, a gyakorlati oktatás helyszíne: XI ker. Budaörsi út, Virágpiac.
17. A pótórák módjai és díjai: Ha a levezetett kötelező óraszám végére nem teljesült az előírt
menettávolság, azt további pótórával pótolni kell. Azonban ha mindkét feltétel teljesült, de a
tanuló még szeretne gyakorolni további pótóra keretein belül ezt, megteheti. A pótórák díja
megegyezik a mindenkori gyakorlati óra díjával.
18. A képzés felügyeletét ellátó hatóság: a KAV Közlekedési Alkalmassági és
Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, 1119 Budapest, Than Károly utca
3-5. Levelezési cím 1439 Budapest, Pf:477, 06-1-814-0800, info@kavk.hu, www.kavk.hu.
Felügyeleti és Módszertani Igazgatóság: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45. e-mail:
info@kavk.hu, tel: 061/8141819
A képzést engedélyező hatóság: ITM Innovációs és Technológiai Minisztérium 1011
Budapest, Fő utca 44-50.

19. A vizsgázó jogai és kötelezettségei: Jogai: Teljeskörű kifogástalan tájékoztatást kapjon,
a tanulmányi szerződést felbontsa (lásd 15.-ös pont), a szerződésben meghatározott és
befizetett szolgáltatásokat maradéktalanul megkapja, a gyakorlati képzés során másik
oktatót kérjen, díjfizetés ellenében pótórákat vegyen, a képzési szolgáltatást szüneteltesse,
az igénybe nem vett szolgáltatás díját visszakapja. az elméleti órákat sikertelen vizsga
esetén díjmentesen újra meg lehet hallgatni.
Vizsgáit az első sikeres közlekedési alapismeretek vizsgaidőpontjától számított két éven belül
teheti le. A közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes, amelyet, az érvényesség
lejártát követő hat hónapon belül tett, tanfolyammentes sikeres Közlekedési alapismeretek

vizsgával egyszer további két évre meghosszabbítható. A rendkívüli pályaalkalmassági
vizsgálathoz a gépjármű-vezetési gyakorlatból 5 sikertelen vizsga számításánál a megelőző 2
éven belül, azon kategóriában tett forgalmi vizsgákat kell figyelembe venni. Amennyiben a
vizsgázó 5 sikertelen forgalmi vizsgát követően a rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton "
járművezetésre pszichológiailag alkalmas" minősítést szerzett, a továbbiakban járművezetői
vizsgához kapcsolódóan rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatra nem kötelezhető. Mentesítés
a pótvizsgadíj megfizetése alól, aki a kiírt vizsgát legkésőbb a vizsgát megelőző 5 nappal
előtte személyesen vagy írásban a Vizsgaközpont felé írásban bejelenti. Amennyiben a
vizsgázó önhibáján kívül elmulasztja a számára előzetesen kiírt időpontot, postai úton, írásban
vagy személyesen igazolási kérelmet terjeszthet elő a Vizsgaközpont felé. Az igazolási kérelmet
az elmulasztott vizsga napjától számított 8 naptári napon lehet előterjeszteni, és csatolni kell a
kérelemben előadott bizonyítékokat, így például orvosi igazolást vagy keresőképtelen
állományba vételről szóló igazolást. Kötelezettségei: A szolgáltatások díjait a 13-as pontban
meghatározott időpontokban befizesse, hiányzás esetén az óraszámot pótolni, a jelentkezési lap
pontos és hibátlan kitöltése, a megbeszélt és egyeztetett foglalkozásokon, valamint a vizsgákon
megfelelő állapotban megjelenni, és személyi okmányait magánál tartani. A megbeszélt
gyakorlati órákat az esedékesség előtt 48 órával telefonon vagy személyesen az oktatónál le
kell mondani. Késés esetén az oktató és a tanulói is 15 percet köteles várni, de ezt az időt be
kell pótolni!
20. A vizsgadíjak és azok megfizetésének módja: A vizsgadíjak a tandíjrészletek egyidejű
készpénzes befizetésével történik.
Elméleti vizsga 4.600 ft.
Járműkezelési vizsga 3.600 ft.
Forgalmi vizsga 11.000 ft.
Elsősegély-nyújtási ismeretek a hatályos jogszabályban előírt vizsgadíját a vöröskereszt által
kiadott csekken, postai úton kell befizetni.
Sikertelen vizsga esetén, ugyanezen vizsgadíjakat kell befizetni.
21. Vezetői engedély kiadásával kapcsolatos előírások: A vizsgaközpont a sikeres
vizsgáról kiállított vizsgaigazolást, az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére
elektronikusan küldi meg. Sikeres vizsga esetén, jogosítvány igénylését az
okmányirodában kezdeményezheti az alábbi okmányok bemutatásával:
személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, elsősegély nyújtó igazolás (kártya), meglévő
vezetői engedély (ha van). Külföldi állampolgárok esetén, magyar lakcímkártya vagy
legalább 6 hónapos tartózkodási engedély szükséges.
2 évig kezdő vezetői engedély!

