
Vállalkozási feltételek és tájékoztató „B” kategóriás képzéshez
1. Oláh Zoltán ev Derby Hajós és Autósiskola 4243,Téglás, Sipos Sándor utca 35.

2. Cégforma: egyéni vállalkozás

3. Felnőttképzési nyilvántartási szám:09-0171-05

4. Iskolavezető neve: Oláh Zoltán (06-20-9626-317)

5. Ügyfélfogadás helyszíne: 4024,  Debrecen, Szent Anna u 32
ideje: munkanap 10-12  óra és 13-15,30 óra
Telefon: 06-20-9626-317, 06-52-346-843

6. Telephely: 4024, Debrecen, Szent Anna u 32 Tel:06-52-346-843. E-mail: info@derbyautosiskola.hu

7. A tanfolyamra való felvétel módja: a tanuló személyesen jelentkezik, a tájékoztató átolvasása és elfogadása után a
jelentkezési lap kitöltése, írásbeli szerződés aláírása, első részlet befizetése.

8. Orvosi alkalmasság: I. fokú alkalmasság.

9. Tanfolyamra való felvétel és vizsgára bocsátás feltétele: kitöltött jelentkezési lap, orvosi
alkalmassági igazolás, alapfokú iskolai végzettség, ha van vezetői engedély ill. vizsgaigazolás másolata.

Életkori feltételek:
Tanfolyamra jelentkezés: 16 év 6 hónap
Kresz vizsgára bocsátás: 16 év 9 hónap

Vizsgán be kell mutatni az érvényes személyi igazolványt ill. annak megfelelő okiratot, és ha van vezetői
engedélyt,vizsgalapot, nem magyar állampolgár esetén tartózkodási engedélyt, útlevelet.

Közúti elsősegély-nyújtó tanfolyam és vizsga: felmentés EÜ végzettség esetén 24/2005 (IV. 21.) GKM rendelet
3.melléklet 4.1.4.2. rendelet alapján
 Elsősegélynyújtó tanfolyam díja 8 000 Ft, vizsgadíja 8200 Ft.

10.Tanfolyam óraszámai: Elméleti foglalkozás 45 perc/óra, gyakorlati óra 50 perc/óra.
Elméleti órák bontása: KRESZ 20 óra, Vezetés elmélet 6 óra, Szerkezeti és üzemeltetési isme.: 2 óra
Gyakorlati órák bontása: járműkezelés 9 óra, forgalom 20 óra (városi 14 óra, országúti 4 óra, éjsz.:2óra)    forgalmi
vizsgaóra 1 óra.
A gyakorlati vizsga feltétele: a minimális 29 óra gyakorlati óra mellett az 580 km levezetése.
Minden hallgató 12óra/30 nap hozzáférést kap az e-Titán rendszeren való vizsgafelkészüléshez, mely belépési díjat az
elméleti tanfolyam díja tartalmazza. További gyakorlási óra csomag díja  3000 ft.
11. Választható járművek:
Suzuki II Swift, VW Polo
Jelentkezés 16 év 6hónap
Kresz vizsgára bocsátás 16 év 9 hónap

„B” kategória tandíj Részletfizetés:
Elméleti tandíj: 40 000 Ft Jelentkezéskor vagy az első alkalommal: 40 000 Ft
Elméleti vizsgadíj: 4600 Ft Kresz vizsga előtt a vizsgadíj 4600 Ft
Gyakorlati óra díj: 5000 Ft/óra,30 óra*5000 Ft=
150000Ft

I gyakorlati részlet: elméleti tanfolyam alatt 50.000 Ft

Gyakorlati vizsgadíj: 11 000 Ft II. gyakorlati részlet: 10. vezetési óráig 50.000 Ft
Tanpályadíj: 3000 Ft III. gyakorlati részlet: 20. vezetési óráig 50.000 Ft

12. Gyorsított gyakorlati képzés díja: 210000 Ft/ 30 óra.  Fizetési ütemezés 3 részletben is történhet,70000 Ft/részlet.
Gyorsítottképzés esetén a további gyakorlati órák díja: 7000 Ft/óra

13. Hiányzás pótlásának módja: Az előadások látogatása kötelező. Hiányzás estén, az elmaradt foglalkozást pótolni
kell.  Vizsgára bocsátás csak ezután történhet.
14. Tandíjfizetésének módja: A tandíj befizetése egy összegben vagy részletfizetés esetén az iskola ügyintézőjénél
történik. A tandíjváltoztatás jogát fenntartjuk.



15. Egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alól felmentést a 24/2005 (IV. 21.) GKM rendelet 3. melléklete alapján
történik

16. A tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja, és következményei: A tanuló
áthelyezőt az iskolavezető tölti ki és írja alá, a pénzügyi rendezést követő 3 munkanapon belül. A tanuló tudomásul
veszi, hogy másik autósiskolához történő áthelyezés és a Felnőttképzési szerződés felbontása esetén a Derby Hajós és
Autósiskola 20 000 Ft irat, ügyintézési és kezelési költséggel él.

17. Elméleti oktatás helyszíne: : Debrecen, Szent Anna u 32
Gyakorlati oktatás indulási helyszíne: Debrecen, Szent Anna u 32

18. Felügyeletet ellátó szerv: Innovációs és Technológiai Minisztérium, 1111 Budapest, Fő út 44-50. levelezési cím:
1440, Budapest, Pf. 1.
KAVK Nonprofit Kft, _Kelet-magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály, HBM-i
Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály, 4025,Debrecen, Széchenyi u 46. Tel: +3652502-105, e-mail: hajdu@kavk.hu

19. Vizsgázó jogai és kötelessége:
Iskolánknál a képzés a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendeletnek megfelelően illetve Közlekedés Felügyelet által kiadott
TANTERV ÉS ÚTMUTATÓ alapján történik.
A gyakorlati oktatás az oktatóval előre megbeszélt időpontban történik. A Tanulónak lehetősége van ezeket az
időpontokat minimum 1 nappal előtte lemondani vagy módosítani. Amennyiben ez nem történik meg, a gyakorlati
óráról való hiányzás esetén az óra oktatói díját be kell fizetni, illetve nem lehet visszaigényelni.
Ez a hiányzás a kötelező óraszámba nem számítható bele, pótolni kell.
Az óráról 20 percet lehet késni, ennyit várni kell tanulóra, oktatóra egyaránt. Az oktató által történt késést, vagy
hiányzást soron kívül pótolni kell.
A tanuló a vezetési kartonon minden levezetett órát aláírásával igazol.
Vizsgára csak az a tanuló jelenthető, aki az aktuális vizsgához előírt tandíjat, óradíjat befizette.
Elméleti pótvizsga díja: táblázat szerint korlátlan gyakorlási lehetőséggel!
Gyakorlati pótvizsga díja: táblázat szerint gyakorlási lehetőséggel!
A Hallgató tudomásul veszi, hogy pótvizsga esetén minimum 5 pótóra kötelező.
Mindenféle egyéni igényt, kérést, problémát a gyakorlati oktatónál illetve az iskolavezetőnél jelezni kell.
Nem kielégítő intézkedés esetén a szakfelügyeleti szervhez lehet fordulni.

20. Az elméleti  vizsgadíjat a tanuló megbízásából iskolánk befizeti, vagy a hallgató maga fizeti be a Közlekedési
Felügyelőség pénztárában.

21. Vezetői engedély kiadása: sikeres forgalmi vizsgát követő harmadik munkanapon a KAVK HBM-i Vizsgaszervezési
és Utánképzési Osztály az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnak elektronikusan elküldi (okmányiroda), és az
közúti elsősegély vizsga igazolás bemutatása után tudja igényelni.

22. A gyakorlati részt sikeres kresz vizsgától számított 2 éven belül be kell fejezni.

23. 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.

24. Az elméleti tanfolyam megkezdésétől számított 9 hónapon belül az elméleti vizsgát el kell kezdeni.

25. 2018. IV.negyedévi mutatók: VSM: elmélet: 40% forgalom: 64,29%
                                                    AKO: -

                 KK: 208600 Ft
A vállalkozási feltételek melléklete a tanulmányi szerződésnek és egy példányt csatolni kell hozzá.
Eredményes munkát és sikeres vizsgákat kíván iskolánk!

Kelt: Debrecen, _______________________                                   ………………………………………………………
.

Oláh Zoltán ev Derby Hajós és Autósiskola
www.derbyautosiskola.hu


