Kalmár Autósiskola Kft.
2017..04.01.

VÁLLALÁSI FELTÉTELEK

„C” kategória

Nem a D1 vagy D kategóriába tartozó , 3500 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű, és a vezetőn kívül legfeljebb
nyolc utas szállítására tervezett és gyártott gépjármű, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény.
Képzőszerv:
Kalmár Autósiskola Kft
székhelye :2600 Vác Galcsek György u 19.
Cg: 13-09-090829;
kalmartrans@invitel.hu ; www.kalmarautosiskola.hu
Tel.: +36309421451
Iskolavezető:
Kalmár Gábor
elérhetősége: kalmartrans@invitel.hu ,
Tel.: +36309421451
Irodáink, oktatási helyszíneink elérhetősége, ügyfélfogadási ideje:
Budapest, , VII.ker. Kertész u. 30: H: 16-18h
Vác, Galcsek utca 19: H -től Cs-ig : 8-17h
Fót, Móricz Zsigmond utca 32: H és Cs: 17-19h
Dunakeszi, Kádár utca 2: H: 15-16:30 K, Sze: 15-18h
A tanfolyamra történő felvétel feltételei:
-

Kitöltött jelentkezési lap / nyilatkozat kitöltése /
Személyigazolvány és lakcímkártya másolat
B kategóriás jogosítvány másolata
Iskolával kötött oktatási szerződés
Tanfolyamra az vehető fel, aki elmúlt 17 ½ éves
Érvényes II-es csoportú orvosi alkalmassági vizsgálat

Vizsgára bocsátás feltételei:
Elmélet:





leghamarabb 18 életév előtt 3 hónappal vizsgázhat a tanuló
aki az előírt óraszámot teljesítette
az első vizsgaeseményig a beiskolázástól számított kevesebb mint 9 hónap telhet el.
amennyiben 9 hónapon belül van vizsgaesemény beiskolázástól számított 1 éven belül kell sikeres kresz vizsgát tenni

Gyakorlat:
Rutin:
 leghamarabb 18 évesen vizsgázhat a tanuló ( különleges esetekben a 326/2011 ( XII.28. ) Kormányrendelet szerint )
 min. 6 óra levezetése
 KRESZ vizsgától számított két év letelte előtt
Biztonsági üzemeltetés:
 egy napon tehető a rutin vizsgával
 vizsga alól a 24/2005 ( IV.21.) GKM rendelet alapján a közlekedési hatóság által felmentés adható, amennyiben a tanuló a
KRESZ vizsga előtt hivatalos dokumentum benyújtásával kérvényezi
Forgalom
 sikeres rutin és biztonsági üzemeltetés vizsga után tehető
 min. 23 óra forgalomban töltött vezetés után ( min. 348 km )
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Vizsgaigazolás kiadásának feltétele:
Sikeres forgalmi vizsgától számított 3 munkanapon múlva, a Közlekedési Hatóságtól kell kérni. A kiadáshoz szükséges
dokumentumok, melyet a tanulónak vinni kell:
 min. 8 általánost igazoló eredeti bizonyítvány vagy saját jogcímen megszerezett doktori cím mely a
személyigazolványba be van jegyezve, vagy közlekedési hatóság által elfogadott külföldi bizonyítvány
 közúti elsősegély nyújtó kártya, vagy kategóriás jogosítvány
 meghatalmazott esetén hivatalos meghatalmazás
Képzés óraszámai:
Elmélet
1 óra = 45 perc

Gyakorlat
1 óra = 50 perc

Szerkezeti üzemeltetés
Járművezetés elmélete
Munkavédelem
Kresz
Biztonsági üzemeltetés
Összesen:

16 óra
12 óra
12 óra
24 óra
16 óra
80 óra

Összesen:

6 óra
15 óra
4 óra
2 óra
2 óra
15 perc
20 perc
1 óra
30 óra 35 perc

Rutin
Városi vezetés
Országúti vezetési
Hegyvidéki vezetés
Éjszakai vezetés
Rutin vizsga
Biztonsági üzemeltetés vizsga
Forgalmi vizsga

Képzés díjainak részletfizetési lehetősége magyar nyelvű, csoportos képzés esetén
normál
I. részlet

Elm. 50.000 Ft +
Bü.: 25.000,- Ft

75.000.-

II. részlet

Összes vizsgadíj

32.700,-

III: részlet

Vezetés

105.000,-

Összesen

212.700,-

Eü
13 100.Tanfolyam
7 900.Vizsga
21 000.-

A tanfolyam a beiskolázási feltételek mellett iskolánkon keresztül internetes távoktatásos képzésben is elvégezhető. Ebben az esetben a fent
megadott elméleti óraszámokból a Biztonsági üzemeltetés ( 16 óra ) tantárgyat kell tantermi képzés keretében elvégezni. Aki ezt a formáját
választja a tanulásnak arra is a vállalási feltételekben előírt díjfizetések érvényesek.
Szakirányú végzettség esetén, amennyiben a közlekedési felügyelet azt elfogadta, biztonsági üzemeltetés tantárgy hallgatása és vizsgázás alóli
felmentés után a tandíj és a vizsgadíj összege is csökken.
Az árváltozás jogát fenntartjuk, amennyiben a hatósági díjak megváltoznak a képzés alatt, a tanuló a különbözetet köteles befizetni. Az iskola
évente egyszer változtatja árait. Amennyiben a képzés már folyamatban van az árváltozástól számított 4 hónapig a régi árak érvényesek. Az azt
követő időszakra a tanuló a különbözetet megfizetni köteles.
Elméleti képzés:
csoportos, kéthetes elméleti tanfolyam díja:
egyéni képzés esetén

50.000,- Ft
+50.000,- Ft

biztonsági üzemeltetés:
egyéni képzés esetén

20.000,- Ft.
+ 20.000,- Ft

idegen nyelvű képzés ( angol, német ) esetén csoportos:
egyéni idegen nyelvű képzés esetén

100.000,- Ft
+50.000,- Ft

Egészségügyi tanfolyam díja:
egyéni képzés és idegen nyelvű képzés esetén

13.150,- Ft.
+5.000.-Ft

Gyakorlati képzés: Kocsira jelentkezés a sikeres KRESZ vizsga után az irodánkban történik. A gépjárműveket az iskola biztosítja, típusaink
folyamatosan megújulnak, az aktuális járműpark megtekinthető a www.kalmarautosikola.hu honlapon.
A pótóra díja: megegyezik az alapóra díjával.
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Gyakorlati képzés :

3.500,- Ft/óra

Képzés idegen nyelven:

6.000,- Ft/óra

Elsősegély-nyújtási ismeretek:
Nem kell vizsgázni ha : 1984. január 1-utáni jogosítvánnyal, vagy a 24/2005 GKM rendeletben foglalt iskolai végzettséggel rendelkezik.
Amennyiben elsősegélynyújtásból vizsgáznia kell, a tanfolyamot iskolánknál elvégezheti. A vizsgát a Pest Megyei Vöröskereszt szervezésében
bonyolítjuk. 18 életévet be nem töltött vizsgázó esetén szülői beleegyező nyilatkozat szükséges.
Vizsgadíjak:
Kresz
Szerkezeti üzemeltetés
Munkavédelem

4.600 Ft
4.600 Ft
4.600 Ft

Rutin
Biztonsági üzemeltetés
Forgalom

3.500 Ft
4.400 Ft
11.000 Ft

Elsősegélynyújtás

7.900 Ft

Kresz szóbeli
Kresz szóbeli idegen nyelven

6.000 Ft
6.000 Ft + tolmácsdíj

A táblázatban megjelölt összegeket lehetőség van postai csekken, banki utalással vagy készpénzben fizetni.
Postai csekket iskolánk ügyfélfogadási idejében lehet igényelni.
Banki átutalás esetén: Kalmár Autósiskola Kft, ( Budapest Bank) 10103898-48495500-01000000
Készpénz befizetés nyugta vagy számla ellenében történik.
Hiányzások pótlásának módja/ pótórák
Kresz: a tanuló hibájából történt hiányzás esetén a kimaradt órát pótolni kell. A csoportos pótlás díjtalan, az egyéni +2110Ft/óra,
oktató hibájából történő óraelmaradás esetén az iskola ingyen biztosít pótlásra lehetőséget.
Gyakorlat: a pótfoglalkozás díja megegyezik az alapóra díjával. A tanóra 48 órával előbb lemondható. Az oktató 20 percet köteles
várni a tanulóra. Amennyiben a tanuló nem jelzett de el sem jön a gyakorlati oktatásra úgy annak díját a tanuló köteles kifizetni.
Előírt határidők lejárta: ha a vizsgaelőírás idejéből kicsúszik, a befizetett összeget nem áll módunkban visszatéríteni. Amennyiben
az előírt vizsgaesemény határidejéhez képest egy éven belül újabb tanfolyamra nálunk beiratkozik az előző befizetéseket figyelembe
vesszük.

Azon tanulók akik a sikeres kresz vizsgától számított két éves türelmi idő lejárta előtt 3 hónappal
jelentkeznek gyakorlati oktatásra, a gyakorlati oktatás óradíját egyedi elbírálás alapján kötelesek
megfizetni
Vizsgázó jogai és kötelezettségei:
Vizsgázó a vállalási feltétel és a szerződés elolvasása és értelmezése után, azokban foglaltakat tudomásul veszi, mint akaratával
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írja alá.
Külföldi tanulóinkra vonatkozó feltételek:
Nem magyar állampolgársággal rendelkező tanulóknál különös figyelmet kell fordítani az érvényes tartózkodási engedély meglétére,
és az arra vonatkozó előírásokra, illetve igazolniuk kell az alapfokú iskolai végzettségüket. A külföldön megszerezett bizonyítványok
esetén a 24/2005 IV.21. GKM rendelet 10 paragrafus 4. bekezdés alapján kell eljárni.
Áthelyezett tanulókra vonatkozó feltételek:
Amennyiben a tanuló más képzőszervnél szeretné folytatni a tanulmányait az iskola a tanulóval történt elszámolás, után 3
munkanapon belül kiadja a képzési igazolást. Amennyiben a tanuló képzési igazolással érkezik, az illetékes felügyelet felé az iskola
továbbítja a képzési igazolást ügyintézés céljából.
Engedélyező, és felügyeletet ellátó hatóság neve:
Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal;
1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45. / Tel: 06-1-814-1818
Vizsgáztatást, és ellenőrzést végző hatóság neve:
Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály;
1141 Budapest, Komócsy utca 17-19. / Tel: 06-1-460-2214
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