TÁJÉKOZTATÓ
B” kategória.
Felnőttképző regisztrációs szám: B/2020/006130
1. Képzőszerv neve, címe:
Y360 Autós- Motoros Iskola Bt.
2624 Szokolya Rákóczi utca 9
www.bagyiker.hu E-mailcím: bvsz1103@gmail.com
2. Cégforma:
Betéti társaság
3. Cégbírósági bejegyzési szám:
CG: 13-06-071084
4. Iskolavezető:
Bagyinszki István E-mailcím: bvsz1103@gmail.com
5. Ügyfélfogadó:
2624 Szokolya Rákóczi utca 9. Ügyfélfogadás: Hétfő: 8-12 csütörtök: 11-15 óráig Tel: 06(30)270-4840
6. Telephely
2624 Szokolya Rákóczi utca 9
7. Tanfolyamra történő jelentkezés feltételei:
-helyesen kitöltött jelentkezési lap. -Meglévő érvényes vezetői engedély esetén, arról fénymásolat.
- tanfolyamra az vehető fel, aki elmúlt 16,5éves és min. 8 ált iskolai végzettséget igazolni kell.
8. Orvosi alkalmassági igazolás melyet, a háziorvos állit ki vagy vezetői engedély fénymásolat szükséges.
9. Elméleti vizsgára csak az jelenthető:
-aki igazoltan elvégezte az elméleti oktatást.
-legfeljebb három hónappal fiatalabb, mint 17 év.
-sikeres elméleti vizsgát követően kettő éven belül minden vizsgát le kell tenni.
-az elsősegély nyújtási ismeretek tanfolyam megszervezésében a képzőszerv segédkezik.
- Az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító, a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolás nélkül is vizsgára bocsájtható, aki (az
orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, állatorvosi, védőnői diabetikus, mentőtiszti, gyógytornászi EÜ. szakoktatói
diplomával vagy ápolói okl. rendelkezik és EÜ. szakközépiskolai végzettségű ) 1984.01.01 utáni jogosítvánnyal rendelkezik.
10. A járművezetői tanfolyam elméleti tárgyai kresz, járművezetés és műszaki ismeretek tárgyak oktatásából áll.
- elméleti tanfolyam tantárgyai és a kötelező minimális óraszámok:28. óra Vizsgára az bocsájtható, aki a tanteremben történő elméleti oktatásra
vonatkozó kötelező óraszám 10%-nál kevesebbet hiányzott. -Elméleti órák időtartama: 45 perc, 10 perc szünetekkel.
-E-learning képzés esetén egyéni oktatási rend. A tanfolyam befejezéséről Képzési Igazolást állít ki a rendszer, ennek meglétével jelenthető vizsgára a tanuló.
Képzéshez nyújtott támogatás: a sikeres KRESZ-vizsga időpontjában 20 év alattiak, valamint GYES-en GYED-en lévők 25000 Ft állami támogatást kaphatnak a
55/2018.(III.23) Korm. rendelet alapján.
11. Gyakorlati oktatás: Ford Fiesta. WV Polo, Toyota, Dacia, Opel, Suzuki típusú járműveken történik.
12. Az elméleti foglalkozáson a részvétel kötelező. Hiányzás esetén a foglalkozást pótolni kell az iskolavezetővel egyeztetett időpontban. Elméleti oktatás
megkezdésétől számított 9 hónapon belül a vizsgákat meg kell kezdeni és 1 éven belül kötelező azt befejezni. Határidő túllépés esetén új tanfolyamot kell
elvégezni.
13.Tandíj befizetés az iskola pénztárában vagy banki átutalással történhet.
-az elméleti tanfolyam díja: 45400-Ft. (AZ ELSŐ ELMÉLETI VIZSGÁRA VINNI KELL LEGALÁBB 8ÁLT. ISKOLAI BIZONYÍTVÁNYT, EREDETIT)
- pótfoglalkozás díja:
8000-Ft./óra.
- gyakorlati oktatás alap és főoktatás részekből tevődik össze: gyakorlati képzés minimum óra: 29 óra+1 forgalmi vizsgaóra
- alapoktatás, járműkezelés (rutin) : 9 óra.-városi vezetés :14 óra.-országúti vezetés:4 óra.-éjszakai vezetés:2 óra.- forgalmi vizsgaidő:50 perc.
-gyakorlati óra időtartama:50 perc-10 perc szünet. Minimum teljesített kilométer a gyakorlati vizsgáig: 580km.
-vezetési gyakorlat óradíja: Alapdíj:7100 Ft/óra. Emeltdíj:8000 Ft/óra. Csak este 18 óra után és hétvégeken emelt óradíj
Sürgősség esetén 3-4 héten belül, illetve 2-3 hónapon belül a 2év lejárata előtt emelt óradíj. Áthelyezett tanuló emelt óradíj.
-országúti elsősegély tanfolyamdíj:15000Ft, Vizsgadíj:8200 Ft (Akinek szükséges. Felmentés, jogosítvány rendelkezik, nem kell.)
Kötelező órák utáni pótóradíj megegyezik a vezetési gyakorlatok óradíjával. A forgalmi vizsgadíj, a vizsga vezetés óradíját nem tartalmazza.
Óradíjak változtatási jogát az iskola fenntartja. Gyakorlati vizsgát csak 17. életév betöltése után lehet tenni.
Vezetési gyakorlat, csak sikeres elméleti vizsga után kezdhető meg. Öt sikertelen forgalmi vizsga után, pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt venni.
Sikeres kresz vizsgától számított kettő éven belül, sikeres gyakorlati vizsgát kell tenni.
14.Tantárgyak hallgatása alól felmentés-nem adható.
15.Tanuló kérheti áthelyezését más képzőszervhez, az áthelyezést az iskola nem tagadhatja meg. Az igazolást az iskolavezető állítja ki. Az iskola és a tanuló
köteles korrektül elszámolni. Másik képzőszervtől történő átvétel estén és távozáskor szintén egyszeri 15000Ft járulékos költséget számol fel az iskola,
könyv és egyéb tansegédletet vissza kell az iskolának szolgáltatni, vagy az értékét kötelező megfizetni.
Sikertelen forgalmi vizsga esetén min. 10-20 óra vezetés ajánlott. Sikertelen forgalmi vizsga után az iskola nem köteles vezetési óra nélkül a tanulót vizsgára
kiírni. Tanuló saját felelősége a vezetés nélküli vizsga kiírás.
16.Oktatás helyszínei: Elmélet:2600 Vác Erzsébet u. 22 Bejárat: Csányi L körút 16 (TB mögötti parkolóból). 2600 Vác Deákvári fasor 6. (tanpálya)
17. Pótórák díja megegyezik az alapoktatás óradíjával, befizetése az iskola pénztárában vagy banki átutalással történhet
18. Az oktatással kapcsolatos panasz tehető: Az iskolavezetőnél személyesen vagy telefonon: 06(30)270-4840
Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály kepzes@pest.gov.hu, kozlekedes@pest.gov.hu
Közlekedési Képzési és Vizsgáztatási Osztály elérhetőségei: (1) 460-2214, Cím: 1141 Budapest, Komócsi út 17-19. Pf.25
19.A tanuló jogai és kötelességei: -köteles az oktatás díját, díjrészletét az oktatás megkezdése előtt befizetni.
-a gyakorlati oktatás során bármikor kérheti, új oktatót jelöljön ki számára az iskola.
-a gyakorlati vezetés időpontja az oktató és a tanuló közös megállapodásával jön létre, lemondani vagy megváltoztatni az oktatónak, tanulónak a vezetés
megkezdése előtt 24 órával lehet. Indokolatlan lemondás (pl:24 órán belül, nem értesít, többször nem jelenik meg a megadott időben, folyamatosan késik)
-az előre megbeszélt helyen és időben mind az oktató mind a tanuló köteles egyaránt 20 percet várakozni az esetleges előre nem látható késések
(járatkimaradás, forgalmi dugó, stb.) miatt. Második késés után a megkezdett vezetési óra beírásra kerül. Köteles a tanuló a jogszabályokban előírt időn belül a
tanfolyamot befejezni, vizsgáit letenni. (kimaradás, valótlan adatokat közlése, nem jelenik meg a vizsgáin. stb.), az ebből adódó anyagi hátrány, jogvesztés
hatálya, felelősség teljes mértékben a tanulót terheli.
20. Vizsgadíjak: Elmélet:4600 Ft. Forgalom:11000 Ft. Összesen:15600 Ft. Befizetés készpénzben az iskola pénztárában vagy átutalással történik
az aktuális vizsga időpontja előtt időben, kb3-4 hét. A forgalmi vizsgadíj nem tartalmazza a forgalmi vizsgán történő vezetés óradíját.
21. Vizsgaigazolás kiadásának feltételei:
-sikeres forgalmi vizsga, Külföldi állampolgárság esetén szükséges legalább 6 hónapos tartózkodási engedéllyel rendelkezni.
-E.Ü. megszerzésének vagy mentességének igazolása
22. Jelen szerződésben(tájékoztatóban) nem szabályzott kérdésekben a Ptk., valamint a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
Jelen szerződés az aláírással lép hatályba és a képzés befejezésének napjáig, illetve a jogszabályban meghatározott időpont napjáig érvényes. Határidő túllépésével
a szerződés hatályát veszti.
A vezetői engedélyt a sikeres forgalmi vizsga és a meglévő orvosi alkalmassági és EÜ meglétével lehet igényelni az OKMÁNYIRODÁBAN vagy a
KORMÁNYABLAKNÁL
VSM:Elmélet:2020. 2.negyedév:77,27% 3.negyedév:58.33% Forgalom :2.negyedév:-% 3.negyedév:70.45%
ÁKÓ:Gyakorlat:2020 .2.negyedév:- 3.negyedév:117.24%

SZERZŐDÉS
Mely létrejött az Y360 Autós- Motoros Iskola Bt. 2624 Szokolya Rákóczi utca 9
Felnőttképző regisztrációs szám: B/2020/006130

(továbbiakban képzőszerv)

Tanuló: Név:____________________________________________ Szül idő :______________________
Szül. hely:_________________________ Anyja neve:_________________________________________
Cím:_________________________________________________________________________________
Szem.ig.szám:_______________________Telefon sz:_________________________________________
Email cím:____________________________________________________________________________
•
•

(továbbiakban tanuló) között a következő feltételekkel.
A tanuló hozzájárul a Jelentkezési lapon és annak mellékleteit képző okmányokon szereplő személyi és különleges adatainak kezeléséhez, adószámának, e-mail
címének a felnőttképzési államigazgatási szerv felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerébe történő továbbításához.
(Adatokat kizárólag a tanfolyammal és a vizsgákkal összefüggésben használjuk. A jogszabályban előírt idő után az adatokat megsemmisítjük.)
.

Tanfolyam száma:

_________________________Típusa:_______ Tanuló azonosítója:____________________________

Képzés helyszíne:

Elméleti oktatás:______________________________ Oktatási napok:_____________________
Kezdési időpont: ______________________Várható befejezés: __________________________
A tandíj megfizetése készpénzben történik a képzőszerv házi pénztárában vagy banki átutalással az elméleti oktatás első hetében. Befizetett tandíjat az iskolának nem
áll módjában visszatéríteni, ha a tanuló saját hibájából, kimarad, foglalkozáson nem vesz részt, vizsgáit időben nem fejezi be, a jogszabályban előírt kötelezettségeit
nem teljesíti. Gyakorlati képzés tandíja legalább 10 tanóránként előre történik, vizsgadíjakat a vizsga előtti díjakkal együtt kell megfizetni. A tanulónak 15000Ft
kezelési költséget kell fizetni áthelyezés esetén, befogadás esetén is. Igénybe vett egyéb szolgáltatást, kedvezményt meg kell téríteni. (tankönyv, tandíjkedvezmény,
stb) Tanuló kizárásának okai: betegségekre hivatkozás, melyet igazolni nem tud, vizsgáin nem jelenik meg, fizetési késedelem, foglalkozásról, vizsgáról való hiányzás
vagy késés, időegyeztetési gondok vagy más, az oktatás és a vizsga eredményességét akadályozó nehézségek merülnek fel. Az iskolának joga van ilyen esetekben a
szerződést felmondani. Az autósiskola csak képzési szolgáltatást teljesít, így nem vállal felelősséget vizsgaeseményekkel, vizsgaeredményekkel, a vezetői engedély
kiadásával, valamint a vizsgadíjakkal és a jogszabály változásokkal kapcsolatban.
Azonnali felmondás: Ha bármelyik fél jelen szerződésben meghatározott kötelezettségét megszegi, a másik fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
Tanuló aláírásával tudomásul vette, elfogadta és átvette, a szerződés mellékletét képező tájékoztatót, képzőszerv tájékoztatta a jogszabályokban foglalt jogairól,
kötelezettségeiről.

18 évnél fiatalabb tanuló esetén, szülő vagy törvényes képviselő adati:
Név: _________________________________________________________Szem.ig.sz:_____________________________
Cím: _______________________________________________________________________________________________
Tel: _______________________________ Email cím :_____________________________________________________

Dátum:______________________________________ Aláírás:________________________________________________
Átvett dokumentumok:1.Orvosi

alkalmassági 1pld. 2. Személyi igazolvány, lakcímkártya Jogsi fénymásolat (amennyiben

rendelkezik jogosítvánnyal)

Hely: __________________________________

_______________________________
Tanuló

Dátum: __________________________________

________________________________
Iskolavezető

