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VÁLLALÁSI FELTÉTELEK

„D1+E „ kategória
D1 kategóriába tartozó gépjárműből és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény
A tanfolyamra történő jelentkezés feltételei:
-

Kitöltött jelentkezési lap / nyilatkozat kitöltése /
Személyigazolvány és lakcímkártya másolat
D1 – es érvényes jogosítvány másolata vagy D1 –es vizsgaigazolás
Iskolával kötött oktatási szerződés
Érvényes orvosi alkalmassági ( II. csoportú )
Iskolai végzettséget igazoló eredeti bizonyítvány
20 és ½ éves életkor
Iskolai végzettséget igazoló eredeti bizonyítvány
(vizsgaigazolás kiváltásakor kell bemutatni a
vizsgabizottságnál )

Képzés díjai magyar nyelvű, csoportos képzés esetén
Elmélet
Bizt. Üzemeltetés
Gyakorlat
Vizsgadíj
Összesen:
Vizsgadíjak:

40.000.10.000.60.000.32.700.142.700.-

KRESZ:
Biztonsági üzemeltetés
Szerkezeti üzemeltetés
Munkavédelem:
Rutin
Forgalmi
Összesen :

Elsősegély-nyújtási ismeretek

4.600,- Ft
4.400.- Ft
4.600.- Ft
4.600.- Ft
3.500.- Ft
11.000- Ft
32.700.- Ft
Tandíj:
Vizsgadíj:
Összesen:

10.150.6.850.- Ft
17.000.- Ft

Elsősegély-nyújtási ismeretekből nem kell vizsgázni ha :1984. január 1-utáni jogosítvánnyal rendelkezik, vagy
24/2005 GKM rendeletben foglalt iskolai végzettséggel rendelkezik
Amennyiben elsősegélynyújtásból vizsgáznia kell, a tanfolyamot iskolánknál elvégezheti. A vizsgát a Pest Megyei
Vöröskereszt szervezésében bonyolítjuk.
Minimális óraszámok
Elmélet

Szerkezeti üzemeltetés
Járművezetés elmélete
Kresz
Munkavédelem , tűzvédelem, szállítás
Biztonsági üzemeltetés
Összesen:

4 óra
4 óra
6 óra
4 óra
4 óra
22 óra

Gyakorlat

Járműkezelés
Hegyvidéki vezetés
Országúti vezetés
Városi vezetés

6 óra
2 óra
2 óra
4 óra
14 óra

Összesen:
Vizsgaidők

Rutin
Biztonsági üzemeltetés
Forgalmi vezetés

20 perc
15 perc
60 perc

Elméleti képzés:
Elméleti óra időtartama:
Biztonsági üzemeltetés :

45 perc + 10 perc szünet
50 perc + 10 perc szünet

csoportos, kéthetes elméleti tanfolyam díja
Biztonsági üzemeltetés
Pótfoglalkozás óradíja egyéni oktatás esetén

40.000. Ft
10.000.1.100.-

Gyakorlati képzés:
Gyakorlati óra időtartama: 50 perc+ 10 perc szünet
tanfolyam óradíja
Pótóra díja

3400.- Ft
3400.- Ft

Képzés díjainak részletfizetési lehetősége magyar nyelvű, csoportos képzés esetén
I. részlet
II. részlet
III. részlet
Összesen:

55.000,- Ft
32.700.- Ft
55.000,- Ft
142.700.- Ft

Elmélet + BÜ
Vizsgadíj
Vezetés

A táblázatban megjelölt összegeket lehetőség van postai csekken, banki utalással vagy készpénzben a helyszínen fizetni.
Vizsgára bocsátható az a tanuló,
Kresz: aki az előírt óraszámot teljesítette (a tanuló hibájából történt hiányzás esetén a kimaradt órát pótolni kell; a
csoportos pótlás díjtalan, az egyéni 1500Ft/óra, oktató hibájából történő óraelmaradás esetén az iskola ingyen biztosít
pótlásra lehetőséget.) és az első megjelent elméleti vizsgáig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb,
mint 9 hónap telt el. 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. A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes, ha a meghatározott időtartam alatt az
adott kategóriához tartozó vizsgákat sikeresen nem fejezi be, minden sikeres vizsgája érvényét veszti. Újabb
vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet.
Ha vizsga előírás idejéből kicsúszik a befizetett összeget nem áll módunkban visszatéríteni, ha újabb tanfolyamra
nálunk beiratkozik az előző befizetéseket figyelembe vesszük!
Gyakorlat : gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki betöltötte a 21. életévét és az előírt minimum óraszámot igazoltan
teljesítette.
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 tanuló hibájából történt hiányzás esetén a kimaradt elméleti órát pótolni kell; a csoportos pótlás díjtalan, az egyéni
elméleti képzés díja 1100Ft/óra , gyakorlat esetén a tanuló a gyakorlati képzés megkezdése előtt 48 órával módosíthatja
a gyakorlati képzés időpontját, amennyiben ezt nem teszi meg és a gyakorlati órán sem jelenik meg, úgy a tandíjába ez
az összeg is beszámításra kerül. Az oktató hibájából történő óraelmaradás esetén az iskola ingyen biztosít pótlásra
lehetőséget.
Vizsga és tanfolyam alóli mentességek: A többször módosított 24/2005 GKM rendelet alapján adható, melyet a
Közlekedési Hatóság engedélye alapján az illetékes kormányhivatal a Kresz vizsga előtt érvényesít.
Felmentés esetén a tanfolyam és vizsgadíj összege arányosan csökken
Az első sikeres elméleti vizsga után két éven belül valamennyi tárgyból sikeres vizsgát kell tenni.
A tanuló a gyakorlati képzés közben oktatót cserélhet a 06-30/9421-451-es telefonszámon Kalmár Gábornál.
Oktatójárművet az Iskola biztosít.
Ha a tanuló más képzőszervnél szeretné a képzést folytatni, az igénylőlap leadásától számított 10 munkanapon belül a
„Tanuló áthelyező” nyomtatványt ingyenesen kiadjuk.
A vizsgaigazolás az utolsó sikeres vizsga után 3 munkanappal személyesen (vagy hivatalos meghatalmazással) vehető át
személyi igazolvány, „EÜ” vizsgát igazoló lap és eredeti iskolai bizonyítvány (minimum 8 általános) felmutatásával a
Közlekedési Felügyelőségnél.
A vezetői engedély bármely okmányirodánál ezen igazolás és eredeti orvosi alkalmassági bemutatásával vehető át
illeték befizetése után. Ha már van vezetői engedélye, kategória bejegyzésre vigye magával, ez esetben eredeti orvosi
alkalmassági (ha a vezetői engedély érvényes még akkor) nem szükséges.
Külföldieknél feltétel az engedély kiadását megelőző 6 hónapos, folyamatos Magyarországi tartózkodás igazolása.

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

Iskolánk ügyfélfogadása:
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
Iskolavezető: Kalmár Gábor
kalmartrans@invitel.hu
+36309421451

