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Tájékoztató
Tisztelt Szülő/Gondviselő!
Tájékoztatom, hogy az Országos Rendőr-főkapitányság - Országos Balesetmegelőzési Bizottsága (a
továbbiakban: ORFK-OBB) – a Fejér Megyei rendőr-főkapitányság - Fejér Megyei Balesetmegelőzési Bizottság
(a továbbiakban: FMBB) koordinálása mellett – a 7. és 8. osztályosok részére „SuliMoped” elnevezésű
programot indított.
A projekt megyei végrehajtásába több hatóság, cég és társadalmi szervezet bekapcsolódott (a Fejér Megyei
Kormányhivatal és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dunaújvárosi Tankerülete).
A programról néhány gondolatot, tekintettel arra, hogy a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.4.) Korm. rendeletben a segédmotoros kerékpáros kategória megszerzésére
irányuló járművezetői képzéssel kapcsolatos rendelkezés nem kapott helyet és a kerettantervben sem jelent meg,
ezért indította útjára az ORFK-OBB a „SuliMoped” elnevezésű programot.
Terveink szerint a projekt során a programban részt vevő oktatási intézmények diákjai tantervi órakereten kívüli
elméleti és gyakorlati képzés keretében a segédmotoros kerékpár vezetői engedélyhez szükséges elméleti vizsgák
letételét követően 50 fő diák vizsgát tehet ötven köbcentiméteres, segédmotoros gépjármű vezetéséből. Sikeres
vizsgaeredmény esetén a képzésben résztvevők megkapják a jogosítványukat, mindezt ingyenesen a tanfolyam és
képzési költségeket az ORFK-OBB finanszírozza.
A Fejér Megyei Balesetmegelőzési Bizottság és a programban részt vevő, általunk kiválasztott autósiskola
szakemberei a legjobb tudásuk szerint és folyamatos ellenőrzésünk alatt fogják felkészíteni a tanulókat a
vizsgákra. Nagy hangsúlyt kap a program során, hogy a képzésben résztvevők ne csak megtanulják, de
gyakorlatban (közúti közlekedésben) alkalmazni is tudják a KRESZ elméleti tananyagot.
Az oktatás elméleti (60 fő) és gyakorlati (legjobb 50 fő) részből fog állni. Elméleti részben közlekedési
alapismeretek (10 óra) és járművezetés elmélete (6 óra), illetve elsősegély nyújtási tanfolyam és vizsga kerül
végrehajtásra. A sikeres számítógépes elmélet vizsgát követően fog következni a gyakorlati rész, melyben
vezetési gyakorlat – alapoktatás (4 óra), az ezt követő járműkezelési gyakorlati vizsga, vezetési gyakorlat –
főoktatás (6 óra) és az ezt követő forgalmi vezetés gyakorlati vizsga zárja le.
Nem áll módunkban egynél több alkalommal pótvizsgadíjat finanszírozni.
Abban az esetben, aki mégis sikertelen, nem megfelelt eredménnyel zárja bármelyik vizsgát, csupán
egyszer kap lehetőséget ingyenes pótvizsgára a Program időtartama alatt, ha a pótvizsga is sikertelen,
akkor a Programból automatikusan kizárásra kerül, a vezetői engedély megszerzését saját költségén
folytathatja.
Amennyiben gyermeke részt vesz a képzésben, kérem, jelezze számára, hogy a programban való részvétel
egyszeri vissza nem térő lehetőség.
A gyermek életkori sajátosságait figyelembe véve, fontos a szülő/gondviselő aktív közreműködése is, hiszen
a Program befejezési határideje 2016. május 15.
A programban résztvevőknek előválogatáson (pedagógiai javaslat, KRESZ elméleti ismeretek – gyalogos,
kerékpáros közlekedés – felmérése, kerékpározási tudás, valamint szülői beleegyezés, pszichológiai teszt) kell
megfelelnie, hogy a kiválasztás megtörténjen. Az előválogatásra 2015. november 14-én 08.00 órától kerül sor a
Dunaújvárosi Vasvári Pál Általános Iskolában (2400 Dunaújváros, Petőfi liget 1-2.). A kitöltött és aláírt
nyilatkozatot a válogatásra hozza magával a gyermek!
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