Vállalási feltételek 1.számú melléklete
Fontos információk

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.

1év

: 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.

2év:

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 költéségen kifizetése után
lehetséges.

3 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 Sződligeten tart elméleti képzést .
Gyakorlat: A gyakorlati képzés Budapesten Vácon, valamint tanpályás gyakorlati képzés Sződön van. Amennyiben
forgalmi gyakorlati képzést más helyszínen szeretné a tanuló, az a gyakorlati oktatóval való egyeztetés után, felár
ellenében lehetséges.

Vizsgahelyszínek és a vizsgához tartozó dokumentációk:
Elmélet:
helyszínek: Közlekedés és Alkalmassági Vizsgaközpont ( KAV ) épülete: Vác, Arató u 20.
Budapest XIV ker. Komócsy u 17-19.
vizsgán bemutatandó dokumentáció:
8. általános iskolai végzettséget igazoló okmány
(érvényes diákigazolvány vagy bizonyítvány ) vagy meglévő jogosítvány
és amennyiben van: vizsgaigazolás

Elsősegély-nyújtás:
helyszínek: Vác, Galcsek György u 19.
Dunakeszi Kádár u. 2
Budapesten egyéni bejelentkezés szerint

vizsgán bemutatandó dokumentáció:
vizsgadíj befizetését igazoló csekkszelvény
kiskorúak szülői nyilatkozata
vizsgára jelentkezési lap
személyazonosító okirat
Gyakorlati vizsga:
helyszínek: Vác Arató u. 20 –ban a rutinpályán lévő járműkezelési és rutinvizsga vagy innen
induló forgalmi vizsga mely Vác városában zajlik.
Szigetszentmiklós rutinpályán lévő járműkezelési és rutinvizsga vagy innen
induló forgalmi vizsga mely Budapesten zajlik.
a vizsgán bemutatandó dokumentáció: személyigazolvány , lakcímkártya
ha van meglévő jogosítvány vagy vizsgaigazolás

Jogosítvány kiváltása
A jogosítvány kiváltásának intézése a tanuló feladata !
A kiváltás folyamatában az Autósiskola nem vesz részt!
Okmányirodában személyigazolvány, lakcímkártya, vöröskeresztes vizsgakártya és orvosi alkalmassági
vizsgálat eredeti példányának bemutatása szükséges ( csak személyesen intézhető )

