VERDA Autósiskola Kft.
vállalkozási feltételei

Személygépkocsi nehéz-gépkocsival – "B+E " – kategóriában, tartott járművezetői
tanfolyamról.
1.
2.
3.
4.
5.

Cégforma: Kft. Cégbírósági bejegyzés száma: 13-09-111053
Képzési eng. sz.: XIII-566-79-2/93
Az iskola címe: 2000 Szentendre, Vasúti villasor 5. weboldal: www.verdajogsi.hu
Iskolavezető: Németh Miklós tag. Igazolvány száma: 13-025/2008. Tel:+36-20-574-8022
Ügyvezető: Németh Miklós tag, Németh Miklósné tag

Ügyfélfogadás, Iroda, Tanterem: Szentendre, Vasúti villasor 5
Hétfő, Szerda: 8:00 – 12:00
Kedd: 13:00 – 17:00
Csütörtök: 12:00-16:00
Tel.: 06-26-300-852 E-mail: verdajogsi@gmail.com, nemet.miklos@gmail.com
Oktatási helyszínek:
- Elméleti oktatás: 2000 Szentendre, Vasúti villasor 5
- Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás: 2013 Pomáz, Ipartelep Szente Tanya.
- Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés: 2013 Pomáz, Ipartelep Szente Tanya.
- Rutinpálya: 1138 Budapest, Váci út 178.
- Forgalom: Szentendre, Budakalász, Pomáz és környéke
- Gyakorlati oktatás váltás helye: Szentendre, HÉV végállomás, parkoló
Tanfolyamra való jelentkezés feltételei:
Egészségügyi alkalmasság: az alkalmasság megállapítását a háziorvos vagy szakrendelés végzi
Jártassági feltétel: érvényes „B” kategóriás jogosítvány, ami nem minősül kezdő vezetői engedélynek
Elméleti és BÜ tanfolyam (22 óra). A tanfolyam díja:52.000.- Ft.
Elméleti és BÜ tantárgyak:
(az órák időtartama 45 perc, kivétel BÜ: 50perc)
Közlekedési ismeretek (KRESZ)
4 óra
Járműszerelvény vezetéselmélete
6 óra
Szerk. és üzemeltetési ismeretek (SzÜ)
3 óra
Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás
2 óra
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés (BÜ)
7 óra
Összesen: 22 óra
A sikeres elméleti tantárgyak vizsga után kezdhető meg a gyakorlati oktatás. A BÜ tantárgy vizsgájára a
sikeres elméleti vizsgát követően bármikor sor kerülhet.
Gyakorlati tanfolyam (16 óra). A tanfolyami órák díja:8000.-Ft.. = 128.000.A forgalmi vizsga óradíja: 8000.- Ft.
Gyakorlat: (az órák időtartama 50 perc)
Alapoktatás
Rutin oktatás
min. 6 óra
Főoktatás
Városi vezetés
min. 4 óra
Országúti vezetés (160km)
min. 4 óra
Hegyvidéki vezetés
min. 2 óra
min. 1 óra
Forgalmi vizsga
Összesen: 17 óra
A tandíj árváltozásának jogát fenntartjuk!

Összesen
48.000.32.000.32.000.16.000.8.000.136.000.-

Típusválaszték:
A gyakorlati oktatás: MITSUBISHI OUTLANDER típusú személygépkocsival és a hozzá kapcsolt
STUMPFEL típusú pótkocsival történik.
Gyakorlati oktatás:
A gyakorlati oktatás során a vezetési időpont kiválasztása a tanuló és az oktató megállapodása alapján
történik. Az időpont változás bejelentésének időtartama min. 48 óra. A tanuló, ha nem jelenik meg vagy
kellő időben, nem jelentette be távolmaradását 2000.- Ft rezsióradíjat számol el az iskola. Az oktatás
során, ha a tanuló kéri, az iskolavezető engedélyével oktató cserére kerülhet sor. Minden további
problémát az iskolavezető, ügyfélfogadási időben lehetőségeihez képest orvosol.
A szükséges pótórák vételére a szakoktató szakmai javaslatot tesz! A tanuló nem köteles elfogadni. Az
alapoktatást befejezését rutin vizsga zárja. A főoktatás befejezését, pedig forgalmi vizsga.
A pótóra díja:8000- Ft/óra
Vizsgaesemények, Vizsgadíjak:
Elmélet – számítógépes teszt vizsga
4.600.- Ft.
Elmélet – Szerk. és üzemeltetési ismeretek
4.600.- Ft.
Elmélet – Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás
4.600.- Ft.
Járművezetési gyakorlattal nem járó vizsga – Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés
4.400.- Ft.
Gyakorlat – Rutin vizsga
3.500.- Ft
Gyakorlat – Forgalmi vizsga
11.000.- Ft
32.700.- Ft
Összesen:
A vizsgadíjakat tételenként a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont pomázi kirendeltségén kell
befizetni! A befizetés technikai lebonyolítását az iskola ügyfélszolgálata átvállalja.
Az első gyakorlati vizsgára (rutin) a kötelezően előírt órák levezetését követően kerülhet sor. További
feltétel az előírt életkor betöltése. A sikeres rutin vizsga után kerül sor a főoktatásra. Az előírt minimum
óraszám levezetése nem minden esetben jelent megfelelő tudásszintet!
Pályaalkalmassági vizsgálat (PÁV):
Amennyiben a vizsgázó valamely kategóriában, alkategóriában, kombinált kategóriában tett öt
sikertelen forgalmi vizsgát követően a rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton „járművezetésre
pszichológiailag alkalmas” minősítést szerzett, a továbbiakban közúti járművezetői vizsgához
kapcsolódóan rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatra nem kötelezhető!
További feltételek:
A vezetői engedély kiadásának illetéke 4000 Ft.
Tandíjfizetés módja:
Iskolánk a befizetéskor részletfizetési kedvezményt is biztosít, maximum 5 részletben. Indokolt tandíj
visszafizetéskor iskolánk 9% kezelési költséget számol fel a visszafizetett tandíjból.
A képzés felügyeletét ellátó regionális közlekedési hatóság: KTI (Közlekedéstudományi Intézet)
állami nonprofit vállalat.
Szentendre, 2022. január 5.

