TANULÓI TÁJÉKOZTATÓ
A képzőszerv adatai:
IKON Autósiskola (azonosító 9996) 5126 Jászfényszaru, Aradi u. 7.
iskolavezető: Kis Sándor egyéni vállalkozó, nytsz. 10688
felnőttképzési azonosító: B/2020/003949
ügyfélfogadás:
5126 Jászfényszaru, Aradi u. 7. hétfőtől csütörtökig minden nap 8-10
elérhetőségek: 06-70-4570926, ikon9996@gmail.com, www.ikonautosiskola.hu
B kategóriás tanfolyam
A jelentkezés feltételei:
 betöltött 16 és fél éves életkor
 legalább alapfokú iskolai végzettség igazolása
 orvosi alkalmassági igazolás bemutatása
 érvényes személyi igazolvány bemutatása
 kitöltött és aláírt jelentkezési lap
Alapfokú iskolai végzettségét a képzésre jelentkező a végzettséget igazoló eredeti bizonyítvány bemutatásával
vagy a bizonyítvány hiteles másolatának bemutatásával igazolhatja.
A tanuló a tanfolyamot az elméleti képzés díjának befizetése után kezdheti meg.
Külföldi állampolgárokra vonatkozó különleges előírások: vezetői engedélyt csak olyan kérelmezőnek lehet
kiadni, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van, valamint nem magyar állampolgár
esetében az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott.

Az elméleti tanfolyam
Az elméleti tanfolyamot autósiskolánk hagyományos tantermi, vagy a KAV által akkreditált tananyag
felhasználásával online oktatás keretében szervezi (e-learning). Az elméleti tanfolyam tantárgyai: KRESZ,
vezetéselmélet és szerkezeti és üzemeltetési ismeretek.
A hagyományos tantermi oktatás előre rögzített időpontokban történik, az időpontokról a tanulók a jelentkezéskor
részletes tájékoztatót kapnak. A tantermi oktatás óraszáma 28 óra, egy elméleti óra időtartama 45 perc. A részvétel
kötelező, a hiányzást az iskolavezetővel történő egyeztetés után pótolni kell.
Az online oktatás keretében a tanuló az online rendszerbe történő bejelentkezéstől számítva 180 nap / 75 óra
hozzáférést kap a tananyaghoz, amely időkeret szabadon beosztható. Esetleges időkeret túllépés esetén
póthozzáférés vásárolható.
FONTOS: az elméleti oktatás kezdő napjától számított 9 hónapon belül meg kell történnie az első elméleti
vizsgának, és 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tennie a tanulónak!
A hagyományos tantermi elméleti tanfolyam díja 50.000 Ft, amely online vizsgafelkészítőhöz való
hozzáférést is tartalmaz.
Az online tanfolyam alapdíja 50.000 Ft. Póthozzáférés díja 25.000 Ft.
Az elméleti tanfolyam elvégzése után a tanuló elméleti vizsgára bocsátható, amelynek feltételei:
 betöltött 16 év 9 hónap életkor
 a tanfolyam kezdetétől a vizsgára jelentésig kevesebb, mint 9 hónap telt el
 az elméleti vizsga 4.600 Ft-os hatósági díjának befizetése az iskolavezetőnél
A tanulót a képző szerv a KAV felé elméleti vizsgára lejelenti, a hatósági díjat a KAV részére befizeti.
A vizsga megkezdése előtt be kell mutatni az érvényes személyi igazolványt (ennek hiányában útlevelet vagy
fényképes vezetői engedélyt) és amennyiben a tanuló rendelkezik más kategóriás vezetői engedéllyel, akkor az
érvényes vezetői engedélyt.

Sikertelen elméleti vizsga esetén a következő elméleti vizsgára legkevesebb 3 munkanap kerülhet sor. Az elméleti
pótvizsgára a vizsgázó személyesen is jelentkezhet a vizsgaközpontban.
Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti
vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.

Gyakorlati oktatás
Sikeres elméleti vizsga után a tanuló megkezdheti a gyakorlati képzést. A képzőszerv a gyakorlati oktatásra
alvállalkozót igénybevehet.
Választható oktatójármű: Dacia Sandero Stepway D frsz. NZG-696, Ford Focus Trend D frsz. LUG-977
A gyakorlati képzés kötelező minimális óraszáma 29 óra. 1 gyakorlati óra 50 perc. A kötelezően teljesítendő
menettávolság legalább 580 km. A kötelező óraszám az alábbiakat tartalmazza:
 Alapoktatás (járműkezelés): 9 óra
 Főoktatás (forgalom): 20 óra, ebből városi vezetés 14 óra, országúti vezetés 4 óra, éjszakai vezetés 2 óra
Az alapoktatási szakasz során a tanulónak egy nap folyamán legfeljebb 2 óra tartható.
A főoktatás során a tanulónak egy nap folyamán legfeljebb 4 óra tartható, amely legalább két részben, 2 óra után
minimum 1 óra szünet közbeiktatásával szervezhető meg.
A kötelező óraszám a vizsgaórát nem tartalmazza!
A gyakorlati képzés díja 8.500 Ft/óra
Szükség esetén a kötelező minimum feletti pótóra díja 8.500 Ft/óra
A tanuló kiemelt kötelességei a gyakorlati órákkal kapcsolatban:
 köteles az előre egyeztetett helyen és időben az órán megjelenni a jármű vezetésére alkalmas állapotban
(a tanuló ittas, nem beszámítható állapotára, betegségére való hivatkozással az oktató a gyakorlati óra
megkezdését megtagadhatja)
Gyakorlati vizsgára bocsátható, aki:
 17. életévét betöltötte
 teljesítette a kötelező minimális gyakorlati óraszámot
 a gyakorlati vizsga 11.000 Ft-os hatósági díját az iskolavezetőnek befizette
A tanulót a képző szerv a KAV felé a gyakorlati vizsgára lejelenti, a hatósági díjat a KAV részére befizeti.
Ha a tanuló az elméleti vizsga érvényességétől számított 2 éven belül nem tesz sikeres gyakorlati vizsgát,
akkor minden sikeres vizsgája érvényét veszti és új vizsgákat csak a tanfolyam teljes megismétlése után
tehet.
Aki forgalomból 5 alkalommal sikertelen vizsgát tesz 2 éven belül, az ismételten csak akkor vizsgázhat, ha sikeres
PÁV vizsgálaton részt vesz.
A vizsga megkezdése előtt be kell mutatni az érvényes személyi igazolványt (ennek hiányában útlevelet vagy
fényképes vezetői engedélyt) és amennyiben a tanuló rendelkezik más kategóriás vezetői engedéllyel, akkor az
érvényes vezetői engedélyt.

A B kategóriás jogosítvány megszerzésének feltétele még a közúti elsősegélynyújtó vizsga.
Aki nem rendelkezik ilyen vizsgával, annak a képző szerv megszervezi a tanfolyamot, melynek vizsgáztatását a
Magyar Vöröskereszt végzi. Felmentést a tanfolyam alól az kaphat, aki korábban már sikeres vizsgát tett és ezt
igazolni is tudja.
A közúti elsősegélynyújtó tanfolyam díja 36.000 Ft, amely tartalmazza a vizsgadíjat is.

Amennyiben a tanuló a képzés során úgy dönt, hogy tanulmányait más autósiskolánál folytatja, a képző szerv az
ehhez szükséges igazolásokat 2 írásos példányban teljeskörűen a tanuló rendelkezésére bocsátja.
Sikeres képzés esetén a tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások birtokában
kezdeményezheti az illetékes közlekedési hatóságnál a vezetői engedély kiállítását.

