Képzési tájékoztató („AM” kategória)

1. Képző szerv megnevezése: Centrum '98 Bt. (Centrum Autósiskola, 8800 Nagykanizsa, Csengery út 4., Tel.: 06-93/314496)
Cégforma: Betéti Társaság
Cégbírósági bejegyzés száma: 20-06-035051
Iskolavezető: Kránicz Csaba
Iskolavezető elérhetősége: Tel.: 0630/986-4751, E-mail: kranicz.csaba68@gmail.com
Ügyfélfogadó:
- Cím: 8800 Nagykanizsa, Csengery út 4.
- Telefonszám: 06-93/797-190
- Nyitvatartási idő: hétfőtől-péntekig 13:00-17:00 óráig
- E-mail cím: info@centrumautosiskola.eu
Telephely cím: 8800 Nagykanizsa, Csengery út 4.
Tanfolyamra való felvétel módja: Jelentkezés és beiratkozás csak személyesen történhet.
Előírt egészségi és PÁV. alkalmassági vizsgálatok: Nem szükséges.

2. Tanfolyamra történő felvétel feltételei:
- minimum 13 és fél éves életkor,
- írni, olvasni tudás,
- a tanuló és a képzőszerv között létrejött írásos szerződés.
3. Vizsgára bocsátás feltételei:
Elméleti vizsgára az bocsátható, aki:
- minimum 13 és ¾ éves,
- a tanfolyam elméleti részét 9 hónapon belül igazoltan elvégezte,
- a tanfolyam- és a vizsgadíjat befizette.
Járműkezelési vizsgára az bocsátható, aki:
sikeres elméleti vizsgával rendelkezik,
minimum 14 éves,
a kötelezően előírt alap gyakorlati vezetési órákat levezette,
a vizsgadíjat befizette,
megfelelő motoros öltözékkel rendelkezik.
Forgalmi vizsgára az bocsátható, aki:
a kötelezően előírt gyakorlati (alap- és főoktatás) vezetési órákat levezette, az oktatás alatt a kötelezően előírt minimum 100 km-t teljesítette,
a vizsgadíjat befizette,
a sikeres elméleti vizsgától számítva 2 évnél több idő nem telt el.
4. Vizsgaigazolás kiadásának feltételei:
sikeres forgalmi vizsga,
elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító igazolás bemutatása, amit a Magyar Vöröskereszt állít ki.
5. Képzés tantárgyai, azok óraszámai és a tanórák időtartamai:
Az elméleti oktatás:
tantermi: 30 órából áll: 18 óra közlekedési ismeretek, 6 óra szerkezeti és üzemeltetési ismeretek és 6 óra járművezetés-elmélet. Az elméleti órák időtartama 45 perc. Az órák között a szünet 10 perc.
E-learning: tananyagban eltölthető és képzésre fordítható idő: 60 óra, amely 90 napig áll rendelkezésre.
A gyakorlati oktatás: 10 óra (4 óra alapoktatás és 6 óra főoktatás) + 1 vizsgaóra, összesen 11 óra. A főoktatás 6 óra városi vezetést tartalmaz. A gyakorlati oktatás folyamán kötelezően minimum 100 km-t kell teljesíteni. A gyakorlati órák időtartama
50 perc.
Elsősegély-nyújtási ismeretek oktatás: 12 órából áll. Az órák időtartama 45 perc. Az órák között a szünet 10 perc.
6. Járműhasználat: Választható típusok: Yamaha Mint.
Tanuló által biztosított jármű lehetséges:
két- vagy háromkerekű jármű, amelynek legnagyobb tervezési sebessége a 25 km/h-t meghaladja, de nem több mint
45 km/óra, a motor hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél vagy a motor legnagyobb hasznos motorteljesítménye nem több 4 kW-nál,
könnyű négykerekű motorkerékpár, amelyek terheletlen tömege (az akkumulátor tömegét nem számítva) kevesebb
350 kg-nál, amelynek legnagyobb tervezési sebessége a 25 km/h-t meghaladja, de nem több mint 45 km/h, a motor
hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél vagy a motor legnagyobb hasznos motorteljesítménye nem több 4 kWnál.
7. Hiányzás pótlása: A tanfolyamon és a minimálisan előírt óraszámokon való részvétel kötelező. Az elméleti oktatásról a
10%-nál nagyobb hiányzást pótolni kell, pótfoglalkozás keretében, amelynek díja 1500Ft/óra. Gyakorlati oktatási óra az
esedékesség előtt 24 órával következmények nélkül lemondható. Gyakorlati oktatáson meg nem jelenés esetén a tanuló
tanóráit leadottnak tekintjük, melyeket díjfizetés terhel, a pótórának megfelelő díj szerint. Alapóra esetén a hiányzásokat
pótolni kell.

8. Befizetési határidő, befizetés helye az egyes díjak esetében:
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Kresz, elsősegély tandíj: a tanfolyam kezdete - autósiskola
Gyakorlati tandíj: részletekben, az utolsó részlet a forgalmi vizsgáig - autósiskola
Vizsgadíjak: az adott vizsgák előtt 2 héttel - KAV (Nagykanizsa, Fő út 24.)
*Motorosoknál amennyiben egyedüliként vesz részt a gyakorlati oktatáson, úgy az óradíj
1.000 Ft-tal többe kerül a mindenkori aktuális óradíjnál.
9. Felmentések: „AM” kategóriás képzés esetén az elméleti és gyakorlati oktatás elvégzése és vizsgáinak letétele kötelező. Az elsősegély nyújtási ismeretek tanfolyam és vizsga alól a következők kapnak felmentést: or vos, védőnő, dietetikus, mentőtiszt, gyógytornász, egészségügyi szakoktató, diplomás ápoló, közegészségügyi felügyelő, egészségügyi szakközépiskolát végzett és a vezetői engedéllyel rendelkező tanulók.
10. Tanuló áthelyezése,befogadása: Amennyiben a tanuló a képzés befejezése előtt más képzőszervnél folytatja
tanulmányait, azaz szerződést bont, kérésére a teljesített oktatásról a képzőszerv tanuló áthelyező igazolást
állít ki. Az igazolás kiállítása díjtalan. A tanuló az igénybe vett kedvezményeket áthelyezés esetén köteles
egy összegben a képzőszerv pénztárába befizetni.
Amennyiben a tanuló más képzőszervtől (autósiskolától) jelentkezik a Centrum ’98 Bt.-hez úgy a befogadás
díjmentes,de a gyakorlati óradíj a mindenkori aktuális óradíjnál 300 Ft-tal többe kerül.
11. Oktatási helyszínek:
- elméleti oktatás: 8800 Nagykanizsa, Csengery út 4. (tantermi) vagy otthon (E-learning)
- járműkezelési tanpálya: 8800 Nagykanizsa Csengery úti gépjárművezetői tanpálya
- forgalmi oktatás váltási helye: 8800 Nagykanizsa, Csengery út 4.
12. Felügyeleti szerv: Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály, 1082 Budapest, Vajdahunyad u.45
13. Vizsgázó jogai és kötelezettségei:
A tanulónak joga:
- a meghirdetett kedvezményeket igénybe venni,
- oktatót és oktató járművet választani,
- meglévő gyakorlati oktatója helyett másik oktatót kérni,
- panaszával az iskolavezetőhöz fordulni,
- gyakorlati órákat lemondani az esedékesség előtt 24 órával az oktatónál személyesen vagy telefonon.
A tanuló kötelezettsége:
- az oktatási órákon való megjelenés,
- a hiányzás igazolása, pótlása,
- a tandíj befizetése a forgalmi vizsga napjáig, ellenkező esetben az oktató megtagadhatja a vizsgára való
kiállást. Abban az esetben, ha a tanuló oktatási díját nem rendezi a forgalmi vizsga dátumáig, úgy a szerződésben rögzített kedvezmény nem illeti meg.
- a vizsgadíjak befizetése,
- az elmulasztott oktatási órák pótlása,
- a gyakorlati órák levezetésének aláírással való igazolása (kezdéskor, befejezéskor),
- a kiírt vizsgákon való megjelenés. A vizsga időpontok nem módosíthatók. Meg nem jelenés esetén a vizsgadíjat újra kell fizetni, vagy betegség esetén 5 nappal korábban orvosi igazolással igazolni a távollétet.
- a vizsgákon a személyazonosságot igazolni személyigazolvánnyal, útlevéllel, vezetői engedéllyel.
14. Vezetői engedély kiadásával kapcsolatos fontosabb előírások:
A sikeres forgalmi vizsgát követő 4. munkanapon az ország bármely Kormányablakában (Okmányiroda) kérvényezhető a vezetői
engedély kiállítása.
A vezetői engedély kiállításának feltétele az elsősegély-nyújtási igazolás bemutatása
Érvényes: 2021.09.15-től: visszavonásig.
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