SZÉLVÉSZ AUTÓSISKOLA KFT.
ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ
Szaktanfolyamok

1. A képzőszerv megnevezése: Szélvész Autósiskola Korlátot Felelősségű Társaság
Címe: 6720 Szeged Széchenyi tér 17.
E-mail címe: jogsi@szelveszautosiskola.hu
Telefon: 06-62/643-569

Mobil: 06-30/655-8674

Honlap: www.szelveszautosiskola.hu

2. A cég formája: korlátot felelősségű társaság
3. Cégbírósági bejegyzés száma: 06-09-011530
4. Iskolavezető neve: Szélpál István
E-mail címe: jogsi@szelveszautosiskola.hu
Telefon: 06-30/655-8674

5. Ügyfélfogadó
Székhely:
Címe: 6720 Szeged Széchenyi tér 17. I. emelet 114. Ajtó
Telefon: 06-62/643-569

Mobil: 06-30/655-8674

Ügyfélfogadási idő: H-Cs: 10-17, P: 10-15 óráig
E-mai: jogsi@szelveszautosiskola.hu
Honlap: www.szelveszautosiskola.hu

6. Telephely:
Címe: 5600 Békéscsaba Gyulai út 2.
Telefon: 06-66-321-902

Mobil: 06-30-262-6670

Ügyfélfogadás: H-K-CS-P: 12-16 óráig, Szerda: 14-18 óráig
E-mail: info@szelveszautosiskola.hu
Honlap: www.szelveszautosiskola.hu
7. Szaktanfolyamra való felvétel módja
- A tanuló az ügyfélfogadó irodában jelentkezik
- Jelentkezési lapot tölt ki
- Iratait bemutatja
- Képzési szerződést ír alá
8. Egészségügyi alkalmassági vizsgálatok
Önjáró emelő- és rakodógépek kezelésére jogosító szaktanfolyami képzés esetén gépkezelői alkalmassági
vizsgálat és az alkalmasság igazolása szükséges
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9. Szaktanfolyamra történő felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei

Szaktanfolyamra való felvétel feltételei
- Egészségügyi szempontból alkalmas
- 18. életévét betöltötte
- Alapfokú iskolai végzettség igazolása
- a szaktanfolyamhoz szükséges kategóriával, ismerettel rendelkezik
- a jelentkezési lapot kitöltötte
- iratait bemutatta
Szaktanfolyami vizsgára bocsátás feltételei
- az elméleti/gyakorlati tanfolyamot igazoltan elvégezte
- 1 db igazolványképet leadott
- A tanfolyam díjat számla ellenében megfizette
- A vizsgajelentéshez szükséges adatlapot és meghatalmazást aláírta

10. A tanuló által igényelt szaktanfolyam tantárgyai, óraszámai és az elméleti órák időtartama
Autóbuszvezetői alapképzés
Tehergépkocsi-vezetői alapképzés
-

Tantárgy típusa

Elmélet

Gyakorlat

Tantárgyak
A biztonsági szabályokon alapuló
ésszerű vezetés
Előírások alkalmazása
Egészségügyi közúti közlekedési és
környezeti biztonság, szerviz logisztika
járművezetés a közúti forgalomban
Járművezetéshez kapcsolódó
gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek
Járművezetés vészhelyzetek
létrehozására alkalmas tanpályán
vagy kor-szerű szimulátor
berendezésen

Óraszám
10
10
10
10
2

2

Autóbuszvezetői továbbképzés
Tehergépkocsi-vezetői továbbképzés
Tantárgy típusa

Elmélet

Gyakorlat

Tantárgyak
A biztonsági szabályokon alapuló
ésszerű vezetés
Előírások alkalmazása
Egészségügyi közúti közlekedési és
környezeti biztonság, szerviz
logisztika
Járművezetés vészhelyzetek
létrehozására alkalmas tanpályán vagy
kor-szerű szimulátor berendezésen
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Autóbuszvezetői és tehergépkocsi-vezetői összevont alapképzés
Tantárgy típusa

Elmélet

Tantárgyak
A biztonsági szabályokon alapuló
ésszerű vezetés
Előírások alkalmazása
Egészségügyi közúti közlekedési és
környezeti biztonság, szerviz
logisztika
járművezetés a közúti forgalomban
Járművezetéshez kapcsolódó
gépkocsivezetői gyakorlati
ismeretek

Óraszám
15
10
15
10+10
2+2

Gyakorlat
Járművezetés vészhelyzetek
létrehozására alkalmas tanpályán
vagy kor-szerű szimulátor
berendezésen

2

Autóbuszvezetői és tehergépkocsi-vezetői összevont továbbképzés
Tantárgy típusa

Elmélet

Gyakorlat

Tantárgyak
A biztonsági szabályokon alapuló
ésszerű vezetés
Előírások alkalmazása
Egészségügyi közúti közlekedési és
környezeti biztonság, szerviz
logisztika
Járművezetés vészhelyzetek
létrehozására alkalmas tanpályán
vagy kor-szerű szimulátor
berendezésen

Óraszám
15
12
15

5

Kiegészítő autóbuszvezetői alapképzés érvényes tehergépkocsi-vezetői képesítés birtokában
Kiegészítő tehergépkocsi-vezetői alapképzés érvényes autóbuszvezetői képesítés birtokában
Tantárgy típusa

Elmélet

Tantárgyak
A biztonsági szabályokon alapuló
ésszerű vezetés
Előírások alkalmazása
Egészségügyi közúti közlekedési és
környezeti biztonság, szerviz
logisztika
járművezetés a közúti forgalomban
Járművezetéshez kapcsolódó
gépkocsivezetői gyakorlati
ismeretek

Óraszám
5
2
5
10
2

Gyakorlat
Járművezetés vészhelyzetek
létrehozására alkalmas tanpályán
vagy kor-szerű szimulátor
berendezésen
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Kiegészítő autóbuszvezetői továbbképzés érvényes tehergépkocsi-vezetői képesítés birtokában
Kiegészítő tehergépkocsi-vezetői továbbképzés érvényes autóbuszvezetői képesítés birtokában
Tantárgy típusa

Elmélet

Gyakorlat

Tantárgyak
A biztonsági szabályokon alapuló
ésszerű vezetés
Előírások alkalmazása
Egészségügyi közúti közlekedési és
környezeti biztonság, szerviz
logisztika
Járművezetés vészhelyzetek
létrehozására alkalmas tanpályán
vagy kor-szerű szimulátor
berendezésen
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Önjáró emelő- és rakodógépek kezelésére jogosító képesítésre felkészítő szaktanfolyamok

Sorszám

A szaktanfolyam megnevezése

Minimálisan
kötelező óraszám

FÖLDMUNKAGÉP KEZELŐI SZAKTANFOLYAMOK
1.
Traktoralapú univerzális földmunkagép-kezelői szaktanfolyam
30 óra
2.
Gumikerekes kotró-kezelői szaktanfolyam
30 óra
3.
Lánctalpas kotró-kezelői szaktanfolyam
30 óra
4.
Teleszkópos kotró-kezelői szaktanfolyam
30 óra
5.
Vedersoros árokásó-kezelői szaktanfolyam
30 óra
6.
Földtoló-kezelői szaktanfolyam
30 óra
7.
Földgyalu-kezelői szaktanfolyam
30 óra
8.
Földnyeső-kezelői szaktanfolyam
30 óra
ANYAGMOZGATÓ- ÉS SPECIÁLIS SZÁLLÍTÓGÉP KEZELŐI SZAKTANFOLYAMOK
9.
Gyalogkíséretű targonca-kezelői szaktanfolyam
30 óra
10.
Vezetőállásos targonca-kezelői szaktanfolyam
30 óra
11.
Vezetőüléses targonca-kezelői szaktanfolyam
30 óra
12.
Betonszállító mixer-kezelői szaktanfolyam
30 óra
13.
Betonszállító mixer betonszivattyúval-kezelői szaktanfolyam
30 óra
Kényszertömörítésű szilárd hulladék gyűjtő és szállító gép-kezelői
30 óra
14.
szaktanfolyam
15.
Szennyvízszállító és szippantó jármű-kezelői szaktanfolyam
30 óra
EMELŐ- ÉS RAKODÓGÉP KEZELŐI SZAKTANFOLYAMOK
16
Gépjármű emelő-hátfal kezelői szaktanfolyam
30 óra
17.
Mobil szerelő állvány-kezelői szaktanfolyam
30 óra
18.
Mobil szerelő kosár-kezelői szaktanfolyam
30 óra
19.
Hidraulikus szerelőkosaras gépjármű-kezelői szaktanfolyam
30 óra
20.
Konténer emelő-kezelői szaktanfolyam
30 óra
21.
Autódaru-kezelői szaktanfolyam
30 óra
22.
Lánctalpas daru-kezelői szaktanfolyam
30 óra
23.
Járműre szerelt daru-kezelői szaktanfolyam
30 óra
24.
Hidraulikus rakodó (homlokrakodó, forgórakodó, teleszkópos ra30 óra
24.
kodó)
kezelői
szaktanfolyam
25.
Kompaktor-kezelői szaktanfolyam
30 óra
26.
Vagonkirakó-kezelői szaktanfolyam
30 óra
KÖZMŰÉPÍTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI, MÉLYÉPÍTÉSI, ÚT-, ALAGÚT-, HÍDÉPÍTÉSI GÉP,
FENNTARTÓ ÉS KÁRELHÁRÍTÓ GÉP KEZELŐI SZAKTANFOLYAMOK
27
Talajstabilizátor kezelői szaktanfolyam
30 óra
28.
Betonbedolgozó finischer-kezelői szaktanfolyam
30 óra
29.
Aszfaltbedolgozó finischer-kezelői szaktanfolyam
30 óra
30.
Aszfaltburkolat maró-kezelői szaktanfolyam
30 óra
31.
Alagútépítő gép-kezelői szaktanfolyam
30 óra
32.
Útfenntartó-, és karbantartó gép-kezelői szaktanfolyam
30 óra
33.
Földműfenntartó gép-kezelői szaktanfolyam
30 óra
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Óraterv: Gépkezelői szaktanfolyamok (1-33. sorszámú szaktanfolyamok)

Tantárgy
típusa

Elmélet

Gyakorlat

Minimálisan
kötelező óraszám

Tantárgyak

Gépek szerkezettana

15

Üzemeltetési és technológiai ismeretek

5

Szakirányú munkavédelmi és elsősegély-nyújtási ismeretek

5

Gépkezelési gyakorlat

5

Egy elméleti óra 45 perces foglalkozásból és 10 perc szünetből, egy gyakorlati óra 50 perces foglalkozásból és
10 perc szünetből áll.
Önjáró emelő- és rakodógépek kezelésére jogo-sító képesítésre felkészítő szaktanfolyamok esetében egy
gyakorlati óra 45 perc.
A fenti óraszámok csak a kötelezően előírt minimális óraszámokat tartalmazzák, amelyeket mindenkinek
teljesíteni kell.
11. Tandíj összege, befizetésének módja, egyéb díjak
Szaktanfolyam típusa

Ft/fő

Autóbuszvezetői alapképzés

159 000

Tehergépkocsi-vezetői alapképzés

159 000

Autóbuszvezetői és tehergépkocsi-vezetői összevont
alapképzés

240 000

Kiegészítő autóbuszvezetői alapképzés érvényes
tehergépkocsi-vezetői képesítés birtokában

100 000

Kiegészítő tehergépkocsi-vezetői alapképzés
érvényes autóbuszvezetői képesítés birtokában

100 000

Autóbuszvezetői továbbképzés

80 000

Tehergépkocsi-vezetői továbbképzés

80 000

Autóbuszvezetői és tehergépkocsi-vezetői összevont
továbbképzés

120 000

Kiegészítő autóbuszvezetői továbbképzés érvényes
tehergépkocsi-vezetői képesítés birtokában

35 000

Kiegészítő tehergépkocsi-vezetői továbbképzés
érvényes autóbuszvezetői képesítés birtokában

35 000
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Önjáró emelő-és rakodó gépek kezelésére jogosító szaktanfolyamok díja:
Alapvizsga:
-

1 gépcsoport 65 000 Ft

-

További gépcsoportok: 20 000 Ft/gép

Egy gépcsoporton belül 3 gépre tehető le egyszerre a vizsga.

OKJ-s vizsgával rendelkező tanuló esetén
-

Gyakorlati vizsga: 25 000 Ft/gép

OKJ-s vizsgával rendelkezők esetében elméleti tanfolyam nélkül végezhető a gyakorlati vizsga.

A fenti díjak tartalmazzák a tanfolyam díja, gyakorlati órák díját, vizsga díjat és az igazolvány kiváltásának
díját

További felmerülő költség az orvosi alkalmassági vizsgálat díja: 5 000 Ft.

Az árak tartalmazzák a tanfolyam díjat a gyakorlati órák díját, a vizsgadíjat és a kártya díjat.
A tandíj befizetését az ügyfélfogadó irodában számla ellenében lehet teljesíteni.

12. Oktatási helyszínek címe
Elmélet:
- 6720 Szeged Széchenyi tér 17. I. emelet 114. Ajtó
- Megfelelő létszám esetén kihelyezett tanfolyam (minimum 10 fő)
Gyakorlat:
- Önjáró emelő- és rakodó gépek kezelése esetén gyári telephely
13. Engedélyező hatóság megnevezése, címe, telefonszáma, felügyeletet ellátó szervek és elérhetőségük
Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal Nemzeti Közlekedési Hatósága. Képzési és Vizsgáztatási
Főosztálya, Budapest
H-1082 Budapest, Vajdahunyad u.45.
Telefon: 1/814-1818
Baloghné Nónay Erika

Kiadás dátuma: 2016.01.01.
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14. A vizsgázó jogai és kötelezettségei

-

A tanfolyamról külön számlát kérni.
A képzőszervtől és oktatójától egyaránt titoktartást kérni személyiségét érintő kérdésekben, adatokban.
Az oktatás során felmerült problémákról, sérelmekről panaszt tenni és jogos esetekben kártérítést
követelni.
A tanfolyam díjat megfizetni

-

A tanfolyamon és a vizsgán káros befolyásoltság nélkül megjelenni

-

A foglalkozásokon az oktató iránymutatása szerint dolgozni és rendszeresen készülni.
A vizsgán hitelt érdemlően igazolni személyazonosságát

-

15. Szakképesítés kiadásával kapcsolatos jogszabályban megfogalmazott előírások
A szaktanfolyami képzésben részt vett, és a szakmai vizsgabizottság előtt sikeres vizsgát tett tanulók
részére vizsgajegyzőkönyv alapján a közlekedési hatóság igazolványt ad ki.

16. Szaktanfolyami kötelezettség teljesítése, mentesítés
-

Aki a szaktanfolyam megkezdésétől számított egy éven belül nem tesz le minden tárgyból sikeres
vizsgát, annak a szaktanfolyamot és minden vizsgát (a korábban teljesített vizsgát is) meg kell
ismételnie

-

A közlekedési hatóság a járművezetőt kérelmére a szaktanfolyami képzés meghatározott része alól
mentesítheti, ha a járművezető igazolja, hogy a meghatározott képzési kötelezettsége egy részét más
EGT tagállamban teljesítette

.....................................................
Szélpál István
iskolavezető
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