□ TÁJÉKOZTATÓ
A képző szerv adatai:

COLTAN Járművezető-oktató Szolgáltató Kft. 5000 Szolnok, Városmajor út 76. 2/1.
® 56/788-870; 20/298-2108 „COLTAN Autósiskola” fantázianév
- Cégbírósági bejegyzés száma: Cg. 16-09-010556
- Képzési engedély száma: EL/11/1/2009
- Iskolavezető: Kiszely Imre
Igazolványszáma: ÉAI-05367/2008
- E-mail: imrian@gmail.com
- Internet: www.coltan.hu
- Ügyfélfogadás: 5071 Besenyszög Malom út 28.
Csütörtök 1000-1800
1. Tanfolyamra Jelentkezés:
A tanfolyamra jelentkezéskor a hivatalos dokumentumok alapján a képző szerv által kitöltött "JELENTKEZÉSI LAP" o-t saját kezűleg alá kell
írni. Az iskolavezető a beírt adatok és bemutatott dokumentumok alapján ellenőrzi, hogy Ön megfelel-e a beiskolázási feltételeknek a vizsgára
bocsátás nem ütközik-e akadályba. A tanfolyamra való felvétel a képzőszerv és Ön által írásban megkötött "Képzési szerződéssel jön létre, amit
ha Ön a 18. életévét még nem töltötte be, törvényes képviselőjének is alá kell írnia.

A legalább 8. általános végzettséget igazoló bizonyítványt legkésőbb a második vizsgára jelentkezéskor eredetiben be kell mutatni.
2. A tanfolyamra az a tanuló vehető fel:
- Aki a 17. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb,
- Aki írni, olvasni tud,alapfokú iskolai végzettséget igazolta
- Aki az előírt orvosi alkalmassági vizsgálaton , I. EÜ. csoportban alkalmas,
- Aki megfelel az előírt közlekedés biztonsági feltételeknek.
3. Elméleti tanfolyam: Minimálisan kötelező óraszám:Tantermi foglalkozás 28 óra. E-learning felhasználható idő 90nap/60óra

E-learning tanfolyam alatt konzultációs lehetőség biztosított.
Az egyes tantárgyak oktatására fordítandó órák számát az iskolavezető határozza meg.
Tantárgyak:
- Közlekedési ismeretek -Járművezetés elmélete -Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
A tanfolyam elméleti tantárgyainak foglalkozásain való részvétel alól - kérésre - mentesíthető: a mozgáskorlátozott, a siket, aki a magyar nyelvet
nem beszéli.
Az elméleti tantermi tanfolyamok óráinak időtartama 45 perc.
A foglalkozásokról a hiányzást pótolni kell.
A hiányzás pótlása konzultáció formájában történik, melynek költsége a tanulót terheli: 1000.- Ft/óra.
4. Elméleti vizsgára az bocsátható:
- a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, vagy az alól felmentették,
- megfelel a külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági, egészségügyi feltételeknek,
- betöltötte a 16 év 9 hónap életkort.
-Az elméleti tanfolyam kezdetétől 9. hónapig vizsgára kell jelenteni és a 12. hónapig sikeresen le kell tenni a vizsgát, ha ez nem
történik meg a tanfolyamot meg kell ismételni.
-A sikeres elméleti vizsgáról a vizsgaigazolást a hatóság elektronikus formában kapja meg.
5. Vezetési gyakorlat részei és kötelező óraszámai:

Alapoktatás kötelező óraszáma 9 óra. -technikai kezelés és a manőverezési feladatok, valamint a jármű biztonsági ellenőrzésének
elsajátítása
Főoktatás kötelező óraszáma: 20 óra,
ebből - városi vezetés 14 óra, országúti vezetés 4 óra és minimum 160 km. éjszakai vezetés 2 óra.
Menetteljesítmény legalább 580 km.
A gyakorlati tanórák 50 percesek.
A gyakorlati tantárgy oktatásához a képzőszerv az alábbi típusú járművet biztosítja:
TOYOTA COROLLA
6. Forgalmi vizsga:
Vizsgára az bocsátható,
Aki sikeres elméleti vizsgát tett,
Aki betöltötte a 17. életévét,
Forgalmi vizsga: 1 óra
A sikeres KRESZ vizsga 2 évig érvényes. A gyakorlati vizsgát ezen időszakon belül kell letenni. A határidő eredménytelen elmúltával
valamennyi vizsga érvényét veszti, és új tanfolyamot kell kezdeni.
7.Közúti elsősegélynyújtás
A vizsgaigazolás kiadásához szükséges az elsősegélynyújtásból előírt ismeretekről szóló igazolás bemutatása.
A Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolás nélkül is kiadható a vezetői engedély a 31/1992./XII.19./ NM rendelet alapján: az
orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi,
az állatorvosi egyetemen szerzett állatorvosi,
védőnői, dietetikusi, mentőtiszti, gyógytornász, egészségügyi szakoktatói, diplomás ápolói oklevéllel /képesítéssel / rendelkezők,
közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek,
egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek,

továbbá:
minden olyan vizsgázó, aki 1984. január 1. után bármely járműkategóriában vezetői engedélyt, "trolibusz" kategóriában járművezetői
engedélyt valamint Mezőgazdasági vontatóra, segédmotoros kerékpárra, vagy lassú járműre járművezetői jogosultságot szerzett.
1969. július 1. és 1983. december 31. között "D" kategóriára vezetői engedélyt, vagy "trolibusz" kategóriára járművezetői engedélyt
szerzett.
A közúti elsősegélynyújtás tanfolyamot a képzőszerv kérésre megszervezi.
8..Tanfolyami és vizsga díjak:
Tanfolyami díjak

Elméleti képzésvagy-

tantermie-learning-

Gyakorlati képzés

30 óra x 4500 Ft

Tandíjfizetési részletek
gyakorlati oktatás
20 000 Ft

135 000 Ft

Vizsgadíjak

I.

első gyakorlati órán 45 000 Ft

Elméleti vizsga

II.

tizenegyedik

Járműkezelési vizsga

III.

huszonegyedik „ 45 000 Ft

„ 45 000 Ft

Forgalmi vizsga

4 600 Ft
nincs
11000 Ft

Gyakorlati pótóra 4500 Ft.
Elsősegély nyújtó vizsga
7 900 Ft
A tandíj átvétele készpénzfizetési számlán történik.
Az elméleti vizsgadíjat (első vizsga) a képző szerv nyugtán veszi át a tanulótól a tanfolyamra való jelentkezéskor, majd a vizsgaigény leadással
egy időben befizeti a vizsgáztatást végző szervezet pénztárába, melyről számviteli bizonylatot kap,sikertelen vizsga esetén a további elméleti
vizsgadíj befizetés a tanuló feladata. A forgalmi vizsga díját, a vizsgáztatást végző szervezet pénztárába kell befizetni -a sikeres elméleti vizsga
után- és a kapott számviteli bizonylat 2.-ik példányát a gyakorlati képzés első óráján a gyakorlati oktatónak kell átadni. A pótvizsga díjai
megegyeznek az alapvizsga díjaival.
A gyakorlati képzés óradíját az oktatónak kell átadni készpénzben a fenti részletezés szerint, melyről készpénzfizetési számla kerül kiállításra.
9. A tanuló jogai;
Megismerni a képzőszerv vállalási feltételeit;
A képzési szerződést felbontani;
Szakoktatót és járművet választani esetleg a képzés során cserélni;
Eldönteni, hogy a gyakorlati oktatás során másik tanuló megfigyelőként tartózkodhat-e a kocsiban;
Észrevétel, panasz esetén az iskolavezetőhöz, ennek eredménytelensége esetén a felügyeletet ellátó szervhez fordulni,
kötelezettségei;
A tanfolyamra jelentkezéskor a beiskolázáshoz szükséges okmányokat, dokumentumokat bemutatni.
A tanfolyam foglalkozásain részt venni, hiányzás esetén az órát pótolni a pótóra költsége 1000 Ft/óra.
A foglalkozásokra józan, kipihent, a jármű biztonságos vezetésére alkalmas állapotban megjelenni.
Minden megkezdett tanfolyamrész elején az aktuális tandíjrészt befizetni.
10. A képzőszerv jogai;

A tanfolyam órarendjét meghatározni, indokolt esetben módosítani.
Az írásban kötött "képzési szerződést" indokkal felmondani.
Esetleges tandíjtartozást polgári peres eljárásban behajtani.
Tanfolyamdíjat módosítani a tanfolyam ideje alatt.
Tanfolyamra jelentkező felvételét indokolt esetben megtagadni.
A gyakorlati oktatásra vezetésre képtelen állapotban érkező tanuló oktatását megtagadni.
Tanulóáthelyezési kérelem esetén nem terheli a tanulót költség.
kötelezettségei;
A jelentkező tájékoztatása a teljes képzési szolgáltatás és vizsgára bocsátás feltételeiről.
A tájékoztató egy példányának átadása a tanfolyamra jelentkező részére.
A jelentkezés alkalmával ellenőrizni a beiskolázás és vizsgára bocsátás feltételeit.
Kérelem esetén tanuló áthelyező kiadása a pénzügyi elszámolást követően.
11. Tanuló áthelyező

A tanuló kezdeményezésére, ha más képzőszervnél kívánja folytatni tanulmányait 3 példányban kiállítjuk az "KÉPZÉSI IGAZOLÁS
megnevezésű nyomtatványt. A nyomtatványt a képzőszerv állítja ki, melyben igazolja az eddig teljesített oktatást. A nyomtatvány kitöltése után
kettő példányt átadunk a kérelmezőnek. Az igazolást kéréstől számított 3 munkanapon belül a képző szerv kiállítja és átadja a tanulónak költség
felszámítása nélkül.
12. Oktatási helyszínek címei:
Gyakorlat oktatás:
Alapoktatás: Szolnok, Besenyszögi úti rutinpálya
Forgalomi váltás helye: Szolnok Kolozsvári út 15. előtt (Buszpályaudvarnál lévő parkoló) a váltás helyén az oktató és tanuló is,
bármelyikük akadályoztatása esetén 20 percet köteles várni.

A képzés szakfelügyeletét a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési
Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály 5000 Szolnok, Indóház út 8 látja el.
13.

14. A vezetői engedély kiadása:
Sikeres forgalmi vizsgát követő harmadik munkanap után személyesen kell felkeresni az okmányirodát, ahol a további ügyintézést végzik. Az
első jogosítvány kiállítása költségmentes.
Szolnok, 2018-04-15
Kiszely Imre
iskolavezető

