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2022.09.12.

VÁLLALÁSI FELTÉTELEK

„C” kategória
( Az elméleti képzést csak E-learning formában tudjuk biztosítani )
Felnőttképzési nyilvántartási azonosító: B/2020/008258
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 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:
Az alábbi érvényes okmányokat , valamennyi vizsgára vinni kell:
személyigazolvány
lakcímkártya
ha van meglévő jogosítvány
ha van meglévő vizsgaigazolás
min. 8 általános iskolai végzettségről szóló eredeti bizonyítvány bemutatása szükséges az elméleti vizsga alkalmával
Elmélet:





leghamarabb 18 életév előtt 3 hónappal vizsgázhat a tanuló
az E-titán rendszerből a képzési igazolás kiállításra került
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 munkanap múlva, a Hatóság automatikusan megküldi az illetékes szervek felé .
Képzés óraszámai:
Elmélet

Gyakorlat
1 óra = 50 perc

Távoktatásos képzésben E-titán felületen
keresztül, belépéstől számított 75óra /
180nap időkereten belül
Biztonsági üzemeltetés ( tantermi órák )

16 óra

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

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

Iskolánk e-learning formában biztosítja a tanuló elméleti felkészítését.

Szerződéskötéskor a tanuló elfogadja, hogy az iskolán keresztül megrendelt, de az általa megadott e-mail címre kiküldött tananyag egy
online rendszeren keresztül biztosít hozzáférést az elméleti tantárgyak elsajátításához.

A tananyagba a megrendeléstől számított 3 héten belül lehet regisztrálni, ez után 75óra/ 180nap erejéig érhető el. A határidők lejárta
után ismételt megrendelés esetén ( amely anyagi vonzattal bír ) engedi a további belépést a rendszer. Ebben az esetben az időkorlát
10óra/ 30nap.

Az első vizsgaeseményre a regisztráció dátumát követő 9 hónapon belül van lehetőség. Amennyiben ebből az időtartamból a tanuló
kifut, a tanfolyam ismétlése szükséges, amelynek további költség vonzata van.

Az iskola a tanuló részére történő megrendelésen kívül látja a tanuló előrehaladását, belépési és végzési idejét.

Ezen rendszeren keresztül kell a tanuló vizsgára való jelentkezési lapját a megadott adatok alapján elkészíteni, valamint elméleti vizsga
előtt a Vizsgaközpont részére megküldeni.

A rendszerben további beállítások módosítására az iskola nem jogosult. Technikai kérdések esetén az E-titán ügyfélszolgálatát a
061577022-es telefonszámon kell keresni.

Az E-titán tanuló rendszert biztosító E-Educatio Információtechnológiai Zrt.-vel külön szerződés kötésére nincs mód és nem is
szükséges, mivel az iskolával kötött szerződésben a tanuló elfogadja a képzés feltételeit. Az adatkezelési szabályzatra vonatkozó
feltételeket a rendszeren belül kell elfogadni.

A tananyag technikai eléréséről a tanuló köteles gondoskodni, az iskola technikai hátteret nem biztosít.
Képzés díjainak részletfizetési lehetősége magyar nyelvű, csoportos képzés esetén
Ár/ Ft
I. részlet

282.700.-

II: részlet

280.000.562.700,-

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. Amennyiben
a képzés már folyamatban van az árváltozástól számított 1 hónapig a régi árak érvényesek. Az azt követő időszakra a tanuló a különbözetet
megfizetni köteles. A jelen gazdasági helyzetre való tekintettel iskolánk az árváltozás jogát fenntartja!
A kialakult magyarországi helyzetre való tekintettel, amennyiben a képzés során a megbízott hatáskörén kívül eső, olyan változások lépnek
életbe ( pl.: pandémia, üzemanyaghiány, stb. ) ami a képzést ellehetetleníti, vagy elnyújtja és ebből a megbízónak kára származik, ezért a
megbízott sem anyagi sem természetbeni kártérítéssel nem felel.

Elméleti képzés:
elméleti tanfolyam ( E-learning )
biztonsági üzemeltetés:
egyéni képzés esetén
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Egészségügyi tanfolyam díja:
egyéni képzés

19.000.+10.000.-

Gyakorlati képzés: Kocsira jelentkezés a sikeres KRESZ vizsga után az irodánkban, vagy telefonon a 06309-421-451-es telefonszámon
történik. A gépjárműveket az iskola biztosítja, az aktuális járműpark megtekinthető a www.kalmarautosiskola.hu honlapon.
A pótóra díja: megegyezik az alapóra díjával.
15.000,- Ft/óra

Gyakorlati képzés :

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.
Képzés díja:
Vizsga díja:

19.000,- Ft/ tanfolyam
12.100,- Ft/ alkalom

Vizsgadíjak:
Kresz
Szerkezeti üzemeltetés
Munkavédelem
Pótvizsga tesztlaponként

4.600 Ft
4.600 Ft
4.600 Ft
5.000 Ft

Rutin
Biztonsági üzemeltetés
Forgalom
Forgalmi pótvizsga

3.500 Ft
4.400 Ft
11.000 Ft
15.000 Ft

Elsősegélynyújtás

12.100 Ft

Kresz szóbeli

6.000 Ft

A táblázatban megjelölt összegeket lehetőség van postai csekken, banki utalással, kártyás fizetéssel 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.
Kártyás fizetésre Vácon és Dunakeszin ügyfélfogadási időben van lehetőség.
Hiányzások pótlásának módja/ pótórák
Biztonsági üzemeltetés tanfolyam: a tanuló hibájából történt hiányzás esetén a kimaradt órát pótolni kell. A csoportos pótlás díjtalan,
az egyéni +5000Ft/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 hatóság:
Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedési Hatóság; 1138 Budapest, Váci út 188.
A felügyeletet ellátó szervezet:
Közlekedés Alkalmassági Vizsgaközpont Felügyeleti és Módszertani Igazgatóság; 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45
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Vállalási feltételek 1.számú melléklete
Fontos információk

24/2005 IV. 21 GKM rendelet szerinti határidők:
9 hónap: A tanfolyamra jelentkezés után kilenc hónapon belül amennyiben a tanuló nem jelenik meg az első KRESZ vizsgáján, úgy az anyaga
inaktívvá válik. A KRESZ vizsga letételéhez egy újabb elméleti tanfolyamon kell részt vennie. Az újabb tanfolyam újabb elméleti tanfolyami
díj befizetése után lehetséges.
1 év : Amennyiben a tanuló a tanfolyamra jelentkezés után kilenc hónapon belül részt vett legalább egy KRESZ vizsgán , az elméleti vizsgáit a
beiratkozástól számított egy éven belül fejezheti be. Amennyiben az egy évből kicsúszik, az anyaga inaktívvá válik, a folytatáshoz egy újabb
elméleti tanfolyamon részt kell venni, ami újabb elméleti tanfolyami díj befizetése után lehetséges.
2 év: Sikeres KRESZ vizsga után a tanulónak két éve van a forgalmi vizsga letételéig. Amennyiben ebből az időpontból kicsúszik, úgy a teljes
tanfolyamot ismételnie kell, ami a tanfolyam teljes költségének kifizetése után lehetséges.
Szerződés szerinti határidők:
1 hónap: Az iskola fenntartja az árváltoztatás jogát. Az árváltozás időpontja előtt beiratkozott tanulóknak három hónapja van arra, hogy az
alapszerződésbe foglalt áron forgalmi vizsgáig eljusson, és levizsgázzon. Amennyiben ebből az időpontból kicsúszik a fennmaradó képzést az
emelt díjjal kell kifizetnie.
Azonnali: Amennyiben a hatóság az árait növeli, úgy az a tanuló részére átterhelésre kerül, amennyiben csökkenti, az a tanuló részére
visszafizetésre kerül.
Képzési helyszínek:
Elmélet: Iskolánk Budapesten, Dunakeszin, Fóton, Vácon és igény szerint Sződön tart elméleti képzést.
Gyakorlat: A forgalmi gyakorlati képzés Budapesten és Vácon, tanpályás gyakorlati képzés Sződön van. Amennyiben forgalmi gyakorlati
képzést más helyszínen szeretné a tanuló, vagy a kezdés és a végzés helyszínét szeretné meghatározni az a gyakorlati oktatóval való egyeztetés
után, felár ellenében lehetséges.
Vizsgahelyszínek és a vizsgához tartozó dokumentációk:
Elméleti vizsga:
Helyszínek:
Vác, Arató utca 20.
Budapest XIV ker. Komócsy utca 17-19.
Vizsgán bemutatandó dokumentáció:
8. általános iskolai végzettséget igazoló okmány (érvényes diákigazolvány vagy bizonyítvány ) vagy meglévő jogosítván, és amennyiben van:
vizsgaigazolás
Gyakorlati vizsga:
Helyszínek:
Vác, Arató u. 20.: a rutinpályán lévő járműkezelési és rutinvizsga vagy innen induló forgalmi vizsga mely Vác városában zajlik.
Szigetszentmiklós: a rutinpályán lévő járműkezelési és rutinvizsga vagy innen induló forgalmi vizsga mely Budapesten zajlik.
Vizsgán bemutatandó dokumentáció:
személyigazolvány, lakcímkártya, ha van meglévő jogosítvány vagy vizsgaigazolás
Elsősegély-nyújtás:
Helyszínek:
Vác, Galcsek György u 19.
Dunakeszi Kádár u. 2
Budapesten egyéni bejelentkezés szerint
Elsősegély-nyújtó vizsgára történő bejelentkezés:
www.pestmegyevoroskereszt.hu honlapon az elsősegély menüpont alatt a vizsgák címszónál ( 7. sz. területi szervezet )
Vizsgán bemutatandó dokumentáció:
vizsgadíj befizetését igazoló csekkszelvény, banki utalás esetén, kinyomtatott ( teljesült ) utalási bizonylat
vizsga jelentkezési lap
személyazonosító okirat
Jogosítvány kiváltása:
A jogosítvány kiváltásának intézése a tanuló feladata!
A kiváltás folyamatában az Autósiskola nem vesz részt!
Okmányirodában személyigazolvány, lakcímkártya, meglévő jogosítvány ( amennyiben van ) , vöröskeresztes vizsgakártya ( ha szükséges ) és
orvosi alkalmassági vizsgálat eredeti példányának bemutatása szükséges ( csak személyesen intézhető ) .
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