VERDA Autósiskola Kft. Vállalkozási Feltételei
Alapítási év: 1993

Engedélyköteles járművezetői tanfolyamáról.
(személygépkocsi – "B" kategória)
1.
2.
3.
4.
5.

Cégforma: Kft. Cégbírósági bejegyzés száma: 13-09-111053
Képzési eng. sz.: KM/KC/28/A/456/2/2010
Az iskola címe: 2000 Szentendre, Vasúti villasor 5.
Iskolavezető: Németh Miklós tag. Igazolvány száma: 13-025/2008. Tel:+36-20-574-8022
Ügyvezető: Németh Miklósné tag, Németh Miklós tag

Ügyfélfogadás: IRODA: 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
weboldal: www.verdajogsi.hu
Oktatási helyszínek:
Elméleti oktatás: 2000 Szentendre, Vasúti villasor 5.
Rutinpálya: 1038 Bp. Váci út 178. (DunaPláza)
Forgalom: Szentendre, Budakalász, Pomáz és környéke
Gyakorlati oktatás váltás helye: Szentendre, HÉV végállomás, parkoló
Tanfolyamra való jelentkezés feltételei:
Egészségügyi alkalmasság: 1. csoport esetén: az alkalmasság megállapítását a háziorvos végzi.
Iskolai végzettség: A Tanuló az alapfokú iskolai végzettséget (8 ált. isk.) az első elméleti vizsga
napján és helyszínén igazolja a (KAV) részére. Abban az esetben, ha a Tanuló az alapfokú iskolai
végzettséget nem igazolta, annak teljesítéséig a következő vizsgára nem bocsájtható. Részére
vizsgaigazolás nem állítható ki!
A 8 általános iskolai végzettség igazolása – eredetiben vagy közjegyző által hitelesített másolat
formájában lehetséges – saját doktori cím esetén személyi igazolvánnyal igazolható!
Életkor: A megszerezhető vezetői engedély "B" kategória, életkori feltétele a betöltött 17. életév. A
vezetői engedély érvényessége a betöltött 18. életévig csak Magyarországon érvényes!
A Tanuló az előírt életkor betöltése előtt fél évvel korábban, elméleti tanfolyamra beiskolázható. A
tanfolyam, elvégzése után elméleti vizsgára az előírt életkor betöltése előtt három hónappal jelenthető.
Mentesség: A mozgáskorlátozott, vagy siket tanulót a képzés elméleti tantárgyainak tantermi
foglalkozásain való részvétel alól – kérésére – az iskolavezető mentesíti.
Elméleti Képzésünk két lehetősséget biztosít. Hagyományos tantermi képzést 7 vagy 9 foglalkozás
keretében és E-learning képzést távoktatási formában, az Educatió Információtechnológiai Zrt-vel kötött
szerződés szerint.
1.) Elméleti tantermi tanfolyam (28 óra)
A tanfolyam díja: 45.000.- Ft.
Hagyományos tantermi képzésünk 7 vagy 9 foglalkozás keretében heti kettő vagy három alkalommal
biztosítja a sikeres felkészítést az elméleti vizsgára. A képzés során – beleértve a gyakorlati képzést is –
az Ön számára biztosítani kell mindazon ismeretek, jártasságok és készségek elsajátítását,
viselkedésformák kialakítását, amelyek a járművezetés során lehetővé teszik:
- a jogszabályok megtartásának elsajátítását,
- a közúti közlekedésben rejlő veszélyek felismerését és helyes megítélését
- a jármű feletti uralom birtokában a folyamatos és biztonságos közúti közlekedést.
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Ennek megvalósításához az elméleti képzés során 3-4 hétre van szükségünk. A tanfolyami részvétel az
óraszám 10%-os hiányzási lehetősége mellett kötelező! A tanfolyami előadások kezdési időpontjait a
résztvevők közösen is eldönthetik.

Az elméleti előadások során az elméleti oktató tudása, elkötelezettsége biztosítja a garanciát a sikeres
vizsgához, az elméleti tárgyak magas fokú képzése mellett. Az elméleti témakörök közötti
összefüggések vizsgálatával, magyarázatával megteremti a könnyebb megérthetőséget. A felmerülő
kérdésekre adott azonnali válaszokkal jelentős mértékben segíti a közlekedési szabályok megértését. A
hagyományos elméleti képzéshez díjmentesen biztosítjuk a tankönyvet! A képzés során különböző teszt
feladatokkal biztosítjuk az elméleti vizsgára történő felkészítést is.

ELMÉLETI Tanfolyam
Közlekedési ismeretek KRESz 18 óra
Műszaki alapismeretek
Járművezetés elmélete
6 óra

4 óra

2.) E-learning tanfolyam
A tanfolyam díja: 45.000.-Ft
Biztosítja:
- A Tanuló a Rendszerben történő kötelező regisztrációját követően, egyedi autentikációjával a
Rendszerbe történő belépéseit – ide értve a Tanulói számítógép IP címének naplózását is – az
ott eltöltött idejét minden esetben rögzíteni (naplózni) kell.
- A Rendszernek a képzés ideje alatti adatbázisában manipulálhatatlanul rögzítenie kell a Tanuló
aktuális képzésben történő előrehaladását. A Rendszerben eltöltött idejét! Értékelnie és
rögzítenie kell a Tanulónak a Tananyagban szereplő ellenőrző kérdésekre adott válaszait,
eredményeit. A rendelkezésünkre álló adatok szerint, iskolánknál jelentkezett hallgatok
számára, az E-learning tanfolyam elvégzésének átlagos időtartama 7 – 8 hét!
- A Rendszernek biztosítania kell – a közlekedési hatóság által biztosított – kiegészítő
ismeretanyag(ok) képzéshez történő hozzáadását oly módon, hogy az elvégzésére fordított idő
hozzáadódik a képzésben eltöltött időhöz.
- A fejezetek végén kérdésbankból véletlenszerűen önellenőrző tesztet kell biztosítani a Tanuló
számára és csak akkor kezdhető meg a következő fejezet, ha a Tanuló az eddig elvégzett
fejezetek ismeretanyagából véletlenszerűen feltett megfelelő számú kérdésekre legalább 80%ban helyes választ adott.
- Az önellenőrző teszteknek a Tanuló által a képzési folyamatban tetszőleges számban
ismételhetőknek kell lenniük.
- A modulok végén önellenőrző tesztet kell biztosítani a Tanuló számára. Akkor lehet elvégzett a
modul, ha a Tanuló az adott modul ismeretanyagából feltett megfelelő számú kérdésekre
legalább 85%-ban helyes választ adott.
- E-learning képzés esetén a meghatározott oktatási idő akkor tekinthető teljesítettnek, ha az elearning képzést a tanuló elvégezte és erről a képző szerv igazolást állított ki.
- A Tanuló e-learning képzésének befejezésekor a Rendszernek automatikusan ki kell állítania az
e-learning képzési igazolást a közlekedési hatóság által meghatározott adattartalommal.
A sikeres elméleti vizsga 2 évig érvényes.
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3.) Gyakorlati tanfolyam (29 óra)
A tanfolyami órák díja: 8.000.- Ft.
A forgalmi vizsga óradíja: 8.000.- Ft.

Tanfolyam
Elméleti Tanfolyam
Elméleti Tanfolyam (45 perc/óra)
Gyakorlat: (az órák időtartama 50 perc)
Alapoktatás: Járműkezelés
Főoktatás: Városi vezetés
Főoktatás: Országúti vezetés
Főoktatás: Éjszakai vezetés
Forgalmi vizsga
összesen:
Mindösszesen:
Pótóra

E-learning
Tantermi: 28 óra
min. 9 óra
min. 14 óra
min. 4 óra
min. 2 óra
min. 1 óra
Gyakorlati 30 óra

Tandíj
45.000.-Ft
45.000.-Ft
72.000,.Ft
112.000.-Ft
32.000.-Ft
16.000.-Ft
8.000.-Ft
232.000.-Ft
277.000.-Ft
8.000.-Ft

Típusválaszték:
A gyakorlati oktatás: Skoda Octavia, Renault Laguna, Opel Zafira, Pegueot 207, Opel Corsa, Suziki
WagonR+, csak külön kérésre: Toyota Prius (automata), Toyota Yaris (automata) típusú
személygépkocsikkal történik.

Gyakorlati oktatás:
A vezetési gyakorlat tantárgyat szakoktatói felügyelet mellett lehet gyakorolni. A vezetési gyakorlat
tantárgy alapoktatási része valamennyi elméleti tárgyból tett sikeres vizsga után, a vezetési gyakorlat
tantárgy főoktatási része a kötelezően teljesítendő alapoktatási órák teljesítését követően kezdhető
meg.
A gyakorlásra a vizsgaközpont által hitelesített, a tanuló nevére kiállított vezetési karton jogosít. A
vezetési gyakorlat tantárgy oktatása akkor minősül a közúti közlekedés szabályairól szóló rendelet
szerinti oktatásnak, ha a vezetési kartont a szakoktató a „Bizonylati Album”-ban előírt szabályok
szerint kitöltötte és a tanuló az egyes gyakorlati órák megkezdésekor és befejezésekor – a gyakorlati
foglalkozás kezdete és befejezése pontos idejének feljegyzése mellett – saját kezűleg aláírta.
A vezetési időpont, a Tanuló és az Oktató megállapodása alapján történik. Az időpont változás
bejelentésének időtartama min. 48 óra. A tanuló – ha igényli – az iskolavezető engedélyével oktató
cserére kerülhet sor. További szakmai, pénzügyi problémával az iskolavezető – szükség esetén az
ügyvezető – a feltüntetett ügyfélfogadási időben segítséget nyújt.
A pótóra díja: 8.000.- Ft/óra
A tanuló személyes adatainak védelmében nyilatkozik arról, hogy a „Bizonylati Album”ban előírt
vezetési kartonon szereplő gyakorlati órák adatait, a közlekedési hatóság korlátozás nélkül
tárolhatja:

□ igen □ nem
A jelentkezési lapon, az elméleti vizsgán szereplő kamera használatához is van ilyen típusú
nyilatkozat.
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Vizsgaesemények, vizsgadíjak

Elmélet – számítógépes teszt vizsgadíj
4.600.- Ft
Gyakorlat – Forgalmi vizsgadíj
11.000.- Ft
Összesen: 15.600.- Ft
A VIZSGADÍJ átfutó tétel, iskolánk és a közlekedési hatóság között! Befizetése iskolánk
ügyfélszolgálatán – KÉSZPÉNZBEN – történik. A befizetés technikai lebonyolítását – a Közlekedési
Hatósághoz – díjmentesen, az iskola ügyfélszolgálata látja el.
Pályaalkalmassági vizsgálat (PÁV):
A tanuló, ha 2 éven belül öt sikertelen forgalmi vizsgát tesz PÁV vizsgálatra kötelezett! A
pályaalkalmassági vizsgálatnak hatósági díja van.
További feltételek:
Elsősegély-nyújtó tanfolyam és vizsga: A vezetői engedély kiadásának további feltétele a közúti
járművezető jelöltek elsősegély-nyújtási ismereteinek elsajátításáról szóló igazolás. A vizsga alól
felmenthető az, aki:
- orvosi, fogorvosi, gyógyszerész, ill. állatorvosi diplomával rendelkezik;
- védőnői, mentőtiszti, gyógytornász, diplomás ápolói oklevéllel rendelkezik, egészségügyi
szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek továbbá, 1984 jan. 1-je után valamilyen járműkategóriában
vezetői engedélyt szerzett; valamint aki 1969 júl. 1-je és 1983 dec. 31-e között "D" járműkategóriából
vizsgázott. Autósiskolánk a sikeres vizsga érdekében felkészítő tanfolyamot szervez.
A tanfolyam díja: 16.800.-Ft. Átfutó tétel. (KÉSZPÉNZBEN)
A vizsga díja: 8.200.-Ft. Átfutó tétel. (KÉSZPÉNZBEN)
TANDÍJFIZETÉS módja: Átutalással vagy Készpénzben az ügyfélszolgálaton!
Iskolánk a befizetéskor részletfizetési kedvezményt is biztosít, maximum 4 részletben. Elméleti tandíj,
Gyakorlati tandíj 3 x 10 óra! Tandíj visszafizetéskor iskolánk 9% kezelési költséget számol fel. Alapja,
a visszafizetett tandíj összege.
A képzés felügyeletét ellátó regionális közlekedési hatóság: KTI (Közlekedéstudományi Intézet)
állami nonprofit vállalat.

2022. január 5.
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