A képző szerv tájékoztatása a járművezető képzésben résztvevők számára
Vállalási feltétel Tanulótájékoztató „A1”
1. A képző szerv megnevezése, címe és telefonszáma (teljes név, valamint, ha van, fantázianév is),
Andorkó Imre, 4220 Hajdúböszörmény, Benedek János utca 26., Tel szám: 06 52 280 137, 06 20 9325 964,
Andorkó Autósiskola
2. A cég formája: egyéni vállalkozó
3. A vállalkozói engedély nyilvántartási szám: 257128, F. Ny.sz.: 09-0295-04
4. Az iskolavezető neve: Andorkó Imre
5. Az ügyfélfogadó címe, telefonszáma, az ügyfélfogadás időpontjai:4220 Hajdúböszörmény, Benedek János utca 26.,
Telefon: 06-52-280-137, mobil: 06/20-9325-964,
Ügyfélfogadási idő: hétfő, kedd, szerda, csütörtök 18:00 - 20:00-ig
Email-cím: andorkonemuter@freemail.hu
Weblapcím: http://www.andorkoautosiskola.hu/
6. A telephelyek címe, telefonszáma:
4220 Hajdúböszörmény, Benedek János u. 26. Tel/Fax: 06-52/280-137
7. A tanfolyamra való felvétel módja: Tanfolyamra jelentkezni a „Jelentkezési lap” kitöltésével lehet.
8. a tanfolyamra történő felvétel feltételi:

15,5 éves életkorát betöltötte

A képzésre való felvételkor nem szükséges az orvosi alkalmasságiról szóló igazolás, és alapfokú iskolai végzettség meglétének
igazolása sem.

A tanfolyamnak 2013. október elsejétől érvényességi ideje van. A tanfolyam kezdetétől számított 9 hónapon belül jelenthető le
elméleti vizsgára, illetve ettől az időponttól 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tenni. Ezen határidőn túl a tanuló
elméleti vizsgára kizárólag a tanfolyam megismétlését követően kerülhet sor.

Közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel: vezetői engedélye nincs bevonva, nem áll vezetéstől eltiltás hatálya alatt és nincs
után képzésre kötelezve.
9. A vizsgára bocsátás feltételei:
Az elméleti vizsgára bocsátás feltételei

Az elméleti tanfolyam igazolt elvégzése.

Az elméleti vizsgára való bocsátás feltétele az orvosi alkalmasságiról szóló igazolás.

Az előírt életkornál (16 év) legfeljebb 3 hónappal fiatalabb életkor. Ha a vizsgázó a 2 év alatt a kategóriához tartozó

vizsgákat sikeresen nem fejezi be, minden vizsgája érvényét veszti. Újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után lehet.
A gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:

a minimálisan előírt óraszámokat teljesítése

a 16. életév betöltése

A vizsgáztatási előírásoknak a vizsgázó eleget tett, a vizsgatárgyakból megfelelt.

Közúti elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító - a Magyar Vöröskereszt által kiállított - igazolás megléte.

Külföldi állampolgár esetén legalább 3 hónapos tartózkodási engedély megléte.
A vizsgaigazolás kiadásának a feltételei:

A vizsgaigazolás kiállításáig hitelt érdemlő módon igazolni kell az alapfokú iskolai végzettség meglétét.

Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésére vonatkozó rendelkezések:

A közúti elsősegély-nyújtó vizsgára történő jelentkezést, a tanulónak önállóan - a vizsgadíj befizetése után - a Magyar
Vöröskereszt debreceni Oktató - és Vizsga Központjában,(4025 Debrecen, Hatvan u. 37.) személyesen vagy telefonon kell
rendeznie.

Közlekedés elsősegély-nyújtás vizsgája alól mentesülhet az a személy, akinek végzettsége megfelel a 24/2005. GKM rendelet
előírásainak illetve 1984.01.01. után szerzett vezetői engedélyt, vagy már korábban tett ilyen vizsgát, s rendelkezik Vöröskereszt
Igazolással.
9. A tanuló által igényelt tanfolyam tantárgyai, a képző szerv által tartott óraszámok:
Elméleti oktatás:

Közlekedési ismeretek 10 óra

Vezetéselmélet 4 óra

Szerkezeti- és üzemeltetési ismeretek 4 óra
Gyakorlati oktatás:

Alapoktatás (technikai kezelés, biztonsági ellenőrzés): 6 óra

Főoktatás (városi vezetés 8 óra, országúti vezetés 2,) 10 óra

Vizsgaóra 1 óra

az elméleti tanórák időtartama: 45 perc

gyakorlati tanórák időtartama: 50 perc

10. Járműhasználat:
Választható típusok: Yamaha SR125. A tanuló által biztosított jármű esetén a használat feltételei . érvénes műszaki alkalmassági
vizsgálat,érvényes gépjármű biztosítás.
11. A hiányzás pótlásának módja:
A tanulónak a kötelező alapórákon részt kell venni, hiányzás esetén díj ellenében- pótolni kell az képzőszervvel egyénileg
egyeztetve, előzetesen egyeztetett időpontban pótfoglalkozás keretében.
12. A tandíj összege:*
Elméleti tandíj: 20 000 Ft; Gyakorlati tandíj: 35 000 Ft
Tandíj befizetésének módja: készpénzzel, részletfizetéssel
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A tandíjért nyújtott szolgáltatások tételes tartalmának felsorolása:
Az oktatás tandíja tartalmazza a jogszabályban előírt minimális óraszámok oktatását.
A megszerezni kívánt kategóriához szükséges egyéb díjak:
Orvosi alkalmassági 6800 Ft
Vezetői engedély kiállításának illetéke: 4000 Ft
Vizsgadíjak :
Elméleti vizsgadíj: 4600 Ft
Gyakorlati vizsgadíj: járműkezelés – 4700 Ft; forgalom - 11000 Ft
Az elméleti és a gyakorlati vizsgadíjak befizetése a Közlekedési Felügyelőség pénztárában készpénzzel történik.
Elsősegély-nyújtási ismeretek vizsga díja: 6500 Ft
Az elsősegély nyújtási vizsgadíjat a Magyar Vöröskeresztnek átutalással kell megfizetni.
Hitelezett oktatásra nincs lehetőség.
13. Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei: lásd 9. pont
14.A tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja, a tanuló áthelyezés következményei:
A tanuló kezdeményezésére – az elbocsátó képző szerv által biztosított – képzési igazolást kell kitölteni 3 példányban, a hiteles adatok
beírásával. Az igazolást – a tanuló nyilatkozat kivételével – az elbocsátó képző szerv tölti ki. Az elbocsátó képző szerv által kitöltött
igazolás egy példánya az elbocsátó képző szervnél marad, a másik két példányt a tanuló részére kell átadni. Abban az esetben, ha a
kérvényező fiatalkorú, a kérelmet a szülőnek (a törvényes
képviselőnek) is alá kell írnia. A tanuló a képzési igazolás nála lévő két példányát a befogadó képző szerv részére átadja, mely képző
szerv köteles az igazolás átvételétől számított 10 munkanapon belül azt átadni a működési területe szerint illetékes közlekedési
hatóságra, amely intézkedik a szükséges nyilvántartások módosításáról, továbbításáról. Az áthelyezéssel kapcsolatos ügyintézést
(nyilvántartások módosítása, illetőleg a jelentkezési lap más megyébe történő megküldése) a közlekedési hatóság 10 napon belül köteles
elvégezni. Az igazolás tanuló áthelyezéshez nyomtatványt a tanuló kérésére 3 munkanapon belül ki kell állítani, a kiállítás
megtagadásával a tanuló másik képző szervhez történő áthelyezését megakadályozni nem lehet. A nyomtatvány kitöltését az
iskolavezető a dátum beírásával és az „Iskolavezető aláírása” szöveg feletti aláírásával, továbbá a képző szerv pecsétjével ellátva
hitelesíti.
15. Az oktatási helyszínek címei:
Elméleti oktatás helyszíne:
4220 Hajdúböszörmény Benedek utca 26.; 4220 Hajdúböszörmény Radnóti utca 3.
Járműkezelési és rutin oktatás helyei:
4031 Debrecen Bartók B u 115.; 4220 Hajdúböszörmény Radnóti u 3.
Forgalmi oktatás során váltás helye:
4031 Debrecen Bartók B u. 115.; 4220 Hajdúböszörmény Radnóti utca 3.
16. A pótórák igénylésének módja, díja:
Pótórákat a képzésben résztvevő tanuló az oktató javaslatára, vagy a tanuló saját kérésére szóban igényelheti meg a
képzőszervnél. A pótórák díja megegyezik a alapórák díjaival.
17. Az engedélyező hatóság megnevezése, címe és telefonszáma:
Nemzeti Közlekedési Hatóság Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség,
4025 Debrecen, Széchenyi u. 46/b; telefon: 06/52-502-105
18. A vizsgázó jogai és kötelezettségei:
Jogai:

Jó színvonalú, kulturált környezetben levő oktatáson részt venni

Elméleti és gyakorlati pótórák igénylése,

Ügyfélfogadás időben, az autósiskolában számítógépes KRESZ gyakorlás és tesztlapok kitöltése,

Gyakorlati oktatás időpontjainak ésszerű keretek között történő megválasztása,

Jó műszaki állapotú, időjárási viszonyoknak megfelelő tisztaságú járművel gyakorolni.
Kötelezettségei:

Oktatáson pontos időben, vezetésre képes állapotban megjelenni,

Az oktatás menetét pozitív hozzáállással segíteni,

A tandíj befizetését a Vállalási feltételekben foglaltak szerint megfizetni

24 órával korábban bejelenteni a gyakorlati óra lemondását.
19. A vizsgadíjak: Lásd 12.
20. Vezetői engedély kiadásával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott fontosabb előírások:
Az összes vizsgakövetelmény teljesítése után az engedélyező hatóság igazolást bocsát ki (3 munkanap) a képzésben résztvevő
számára. A vezetői engedély a külön rendeletben meghatározott díjért bármely okmányirodában igényelhető.
Hajdúböszörmény, 2013.08.15.

*Tanfolyam díjából bizonyos esetekben kedvezmény adható: pl csoportos jelentkezés esetén, több kategóriát szerzett az autósiskolában, családtag, ismerős, rokon
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