VÁLLALÁSI FELTÉTELEK
Üdvözöljük a Dömötör Autósiskolában
Iskolánk motorkerékpár /A1,A1B-vel, AM/, lóhajtás /K/, traktor/T/ és személygépkocsi /B/ képzéssel foglalkozik.
Amit a Dömötör Autósiskoláról tudni kell :
l. Képzőszerv neve : Dömötör Autósiskola
Barcs Köztársaság ú. 2. 1/7. Telefon : 82/460-016, 30/334-1364.
2. Cégforma: magánvállalkozás, Tulajdonos: Dömötör László
3. Vállalkozói igazolvány száma: ES-401574, Adószám : 73747369-1-34
Képzési eng. száma :SO/KV/NS/A/10/1/2006
4. Iskolavezető : Dömötör László
Telefonszáma: 30/334-13-64, e-mail címe : domotor51@indamail.hu
Iskolavezetői tevékenységének jogcíme : vállalkozó
Iskolavezetői igazolvány száma:14 – 004/1995
5. Az ügyfélfogadó címe : Barcs Köztársaság ú.2.1/7. Tel.: 82/460-016, Mobil 06-30-334-13-64, 30/695-7320. Kedd, szerda 13-17-ig. E-mail cím:
domotor51@indamail.hu
6. Telephely(ek) cime, telefonszáma: Barcs, Verbina u. 2. Tel: 30/334-1364, 82/463-611.
Székhely: Barcs, Köztársaság u. 2. 1/7. Tel: 82/460-016, 30/334-1364.
7. A tanfolyamra történő felvétel módja
A tanfolyamra az vehető fel, aki a jogszabályban meghatározott életkort / A1 16 év, B 17 év, AM 14 év, T 16 év /, ill. az előírt életkornál fél évvel korábban.
A tanfolyami beiskolázás feltétele a 8 ált iskolai, vagy annál magasabb végzettséget igazoló bizonyítvány, AM és T esetén az írni, olvasni tudás. Az elektronikus
úton elkészített ( Autósiskolánk tölti ki ) jelentkezési lapot elolvasás után aláírja.
8. Előírt egészségi vizsgálatok
A jelentkező a traktor /T/és AM kategória kivételével, köteles alkalmassági vizsgálatra első fokon jogosult orvosánál/háziorvos, üzemorvos/ megjelenni, magát a
szükséges alkalmassági vizsgálatnak alávetni.
9. Tanfolyamra történő felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei kategóriánként.
AM kat. 13 év 6 hó évet betöltötte (írni, olvasni tudó)
T kat. 15 év 6 hó betöltése, 8 ált.iskolai végzettség megléte,
A1 kat. 15 év 6 hó betöltése, 8 ált .iskolai végzettség megléte, eü. alkalmasság igazolása,
B kat. 16 év 6 hó betöltése, 8 ált.iskolai végzettség megléte, eü alkalmasság igazolása
A2 kat. 17 év 6 hó betöltése, 8 ált. iskolai végzettség megléte, eü. alkalmasság igazolása,
A kat. 23 év 6 hó betöltése, 8 ált. iskolai végzettség megléte, eü. alkalmasság igazolása,
valamint minden kategóriában személyazonosság hitelt érdemlő igazolása.
Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét elvégezte, vagy alóla felmentették, jelentkezési lapját és azok mellékleteit kitöltötte, hiánytalanul
leadta, a tan-és vizsgadíjat befizette. Gyakorlati vizsga / járműkezelés, forgalom / csak az elméleti vizsga sikeres letétele és a tanfolyam gyakorlati részének igazolt
elvégzése után tehető. Elméleti vizsgát az tehet, aki az előírt életkornál 3 hónappal fiatalabb, gyakorlati vizsgát pedig az, aki betöltötte a jogszabályban
meghatározott életkort. B kat. esetén járműkezelési vizsga nincs.
A vizsgaigazolás kiadásának feltétele a közlekedési elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító – a Magyar Vöröskereszt által kiállított – igazolás
bemutatása. Megfelelő szakirányú képesítés esetén, ill. aki 1984.01.01. után bármely járműkategóriából vezetői engedélyt, igazolványt szerzett kérheti az elsősegélynyújtó vizsga alól a mentesítést. Az elsősegélynyújtó vizsgára Autósiskolánknál lehet jelentkezni, melyet a Vöröskereszt Somogy megyei szervezete tart meg.
Sikeres forgalmi vizsga megléte
Elméleti vizsgát az első oktatási naptól számított 9 hónapig meg kell kérni és egy éven belül sikeres elméleti vizsgát kell tenni. Amennyiben ez nem sikerül,
új tanfolyamot kell elvégezni.
10. Elméleti és gyakorlati órák
Elméleti órák időtartama 45 perc
Gyakorlati órák időtartama 50 perc
Autósiskolánk által tartott óraszámot mellékletünk tartalmazza.
11. Járműhasználat
A vezetési gyakorlat alap és főoktatásból áll, mindkettő vizsgával végződik, a B kat. kivételével, ahol csak forg. vizsga van. Forgalmi vizsga csak sikeres
járműkezelői vizsga után tehető. A forgalmi gyakorlat városi, országúti és éjszakai vezetésből áll és általában egy alkalommal 2-3-4 órás elfoglaltságot jelent. Az
oktatás során a járművön a tanuló, a szakoktató és az ellenőrzésre jogosult személyek tartózkodhatnak.
Az iskolavezető engedélyével és a tanuló hozzájárulásával, jelen lehetnek még szakoktató jelöltek és megfigyelők, valamint más személyek is. Motorkerékpár hátsó
ülésén oktatás közben személy nem szállítható. Az oktatás során a képzőszerv az oktatójárművet biztosítja. B kategóriás képzésre Opel Meriva, Daewo Lanos ,
Mercedes A, Mitsubischi ASX járművekkel történik. A1 kat. 125-ös motorkerékpárral, AM kat. Honda és Kymcó Agility 50 robogó
A Dömötör Autósiskola a tanuló által biztosított járművön csak külön megállapodás alapján vállal oktatást.
12. A hiányzás pótlásának módja
Az elméleti tanfolyamról való 10 %-ot meghaladó hiányzást minden esetben pótolni kell, melyre a képzőszerv 4 óra erejéig díjtalan lehetőséget biztosít. Ezt
meghaladó órák esetében 2.000,-/tanóra. Gyakorlati órát legalább 48 órával korábban lehet lemondani, egyébként a „meg nem jelent” órát, órákat, annak 50%-át
a tanuló köteles kifizetni és az a kötelező óraszámba nem számít bele.
13.A tandíj befizetésének módja
A tandíjat ügyfélfogadó irodánkban készpénzben, nyugta vagy számlaellenében lehet fizetni, illetve átutalással a K&H banknál vezetetett 10403222-5052677269491005 számú számlára. A vizsgadíjat az ügyfélfogadó irodánkban nyugta ellenében kérjük befizetni. A későbbi jogviták elkerülése végett az oktatónál történő
tandíj befizetéseket nem tudjuk elfogadni, érte felelősséget nem vállalunk.
A befizetést igazoló nyugtát gondosan meg kell őrizni. Készpénzt tilos a tanulónak az oktatónak átadni, és az oktató át nem veheti.
A tandíjat, amely a teljes képzési szolgáltatásra vonatkozik, részletekben is be lehet fizetni. A legkisebb
részletfizetési összeg 15.000.- Ft. Az ügyfél, szolgáltatást csak akkor kaphat, ha a tandíjrészletet előre befizette , forgalmi vizsgát csak akkor tehet, ha az összes tan és
vizsgadíjat befizette.
A tanfolyam félbeszakítása esetén, írásbeli kérelemre a fennmaradó részt a kezelési költség levonásával visszafizetjük./ A kezelési költség a tandíj 20%-a, de
legalább 3.000.- Ft/
Az elméleti tanfolyam tandíjrészlete a tanfolyam beindítása után nem változik és nem is igényelhető vissza, a gyakorlati vezetési órákat napi árfolyamon
értékesítjük.
A tandíj, vizsgadíj, eü. tanfolyam díját a melléklet tartalmazza.
14. A tanfolyam tantárgyainak hallgatása alól mentesség nem adható. Kivéve online felkészülés esetében.
15. Lehetőség van más iskolához való távozásra is : az áthelyezési kérelmet formanyomtatványon, írásban , három példányban kell beadni, a nálunk
teljesített oktatásról 5 napon belül igazolást adunk ki. A tanuló köteles tandíjhátralékát megfizetni. Amennyiben ez a távozás az első forgalmi vizsga előtt
történik, a tanuló tudomásul veszi, hogy 5.000.- Ft kezelési költséget köteles fizetni, illetve köteles visszafizetni az igénybe vett kedvezményeket (Elméleti
tandíj kedvezmény: tanulók, munkanélküliek, kismamák esetében 10.000,- Ft).
16. Az elméleti oktatás helyszíne:
Barcs Köztársaság ú. 2. 1/7. Esetleges más helyszín esetén az iskola a tanfolyam megkezdésekor tájékoztatja a hallgatót.
Gyakorlati váltás helye: Tanulóval egyeztetett helyszínen
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16/a .A képzés megszakítása, a tanuló távozása, kizárás a tanfolyamról
Az ügyfél kérésére a képzés megszakítására lehetőség van, számára halasztási lehetőséget biztosítunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az első sikeres
elméleti vizsgától számított 2 éven belül be kell fejeznie a tanfolyamot. Szeszes ital vagy bármely más hasonlóan ható szer /gyógyszer, kábítószer/ hatása alatt a
képzés bármely szakában tilos az oktatáson való részvétel, ellenkező esetben azonnali kizárást eredményez. Ugyancsak kizárást eredményez a tanfolyam rendjének
súlyos megszegése is. A kizárt ügyfelet tandíj-visszatérítés, és az addig elvégzett tanfolyamon való részvétel leigazolásának kiállítása nem illeti meg, arra nem
tarthat igényt.
17.A pótórák igénylésének módja: ügyfélfogadó irodánkban, illetve oktatóknál. Befizetés csak ügyfélfogadási irodánkban személyesen vagy átutalással (K&H
Bank Barcs) számlaszám: 10403222-50526772-69491005, illetve Belföldi postautalványon autósiskolánk címére.
18. Felügyeleti szervek:
Szakmai felügyelet: Somogy megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 7400 Kaposvár Vásártéri ú. 2. Tel.: 82/527-663
Törvényességi felügyelet: Barcs város Polgármesteri Hivatalának jegyzője. Panaszát kérjük, hogy először oktatójával próbálja rendezni, és ha nem sikerül megoldani
problémáját, akkor forduljon az iskolavezetőhöz, személyesen vagy írásban. Az Ön képzésével kapcsolatos valamennyi ügyben csak Ön vagy törvényesen
meghatalmazott képviselője járhat el. (18 év alatti tanuló esetében a szülő, vagy a törvényes képviselő)
19. A tanuló jogai:
A vállalási feltételekben ígért szolgáltatást igénybe venni, számon kérni.
A képzést megszakítani, a gyakorlati oktatásra befizetett, de le nem vezetett órák díját visszakérni, és az elvégzettekről igazolást kérni.
Egyeztetni a gyakorlati vezetés időpontját és a váltás helyét az oktatóval.
Oktató cserét kérni.
Meghatározott módon lemondani a gyakorlati vezetést.
Titoktartást követelni az autósiskolától a személyiséget érintő kérdésekben.
A tanfolyamdíj befizetéséről számlát kérni. (Számlát autósiskolánk a befizetéskor kérés nélkül kiállítja.)
A tanuló kötelessége:
A foglalkozásokon a járművezetésre ható szer hatása alatt nem állhat! Kipihent állapotban, megfelelő öltözékben megjelenni. Motoros gyakorlati képzés során
motoros ruházat , kesztyű, bukósisak kötelező.
A tandíjat minden esetben előre megfizetni.
A képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és betartani.
A tanfolyami órákra készülni és az oktatói utasításokat követni.
A megbeszélt vezetési órákon megjelenni, az oktatóra max. 20 percet várni.
A munkavédelmi előírásokat betartani.
Az elméleti tanórákról 10 %-t lehet hiányozni. Ennél nagyobb mérvű hiányzás esetén a tanfolyamot meg kell ismételni.
20. Amit a vizsgáról tudni kell
A vizsgázónak a vizsga helyszínén a számára kiirt időpontban meg kell jelennie, személyazonosságát igazolnia kell. /Érvényes személy igazolvány, lakcímkártya,
vezetői engedély, vezetői igazolvány./ Aki a vizsgán nem felelt meg az 3 nap eltelte után tehet újabb vizsgát. Az elméleti tanfolyam befejezése után vizsgázhat.
Nagyatádon gyakorlati vizsgák hetente vannak.
A vizsga felfüggeszthető és a felügyelőség vezetője 6 hónapra eltilthatja azt, aki személyazonossága tekintetében a vizsgabiztost megtévesztette vagy megkísérelte
azt, vizsgán befolyásoló szer hatása alatt van, vagy a jármű biztonságos vezetésére alkalmatlan.
20/a. Vizsgadíjakról:
Az egyes vizsgákhoz tartozó vizsgadíjakat mellékletünk tartalmazza, melyeket a vizsgakiírás előtt az ügyfélfogadó irodánkban vagy az oktatóknál átvételi
elismervény ellenében befizetheti.
21. Fontos tudnivalók:
Az egyes járműkategóriákhoz tartozó vizsgákat az első sikeres elméleti vizsga időpontjától számított két éven belül lehet letenni. Öt sikertelen forgalmi vizsga
után pályaalkalmassági vizsgálat szükséges. Ha azon megfelelt, csak utána folytathatja a vizsgáit. Az erről szóló határozatot az Autósiskolának le kell adni.
Joga van a tanulónak, oktatónak, iskolavezetőnek oktatócserét kezdeményezni.
22. Járművezetésre jogosító okmányok kiadásának feltételei:
A sikeres vizsgáról a közlekedési hatóság vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes
közlekedési igazgatási hatóság részére (okmányiroda).A Vezetői engedélyt az előírt feltételek teljesülése mellett is csak olyan magyar állampolgár, illetve az Európai
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes tagállamok ( a továbbiakban : EGT ) állampolgárai számára kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező
kérelmezőnek lehet kiadni, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (szálláshelye) Magyarországon van, illetőleg nem magyar állampolgár( a
továbbiakban : külföldi ) kérelmező esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott. A meghatározott hat hónap időtartamú
magyarországi tartózkodására be kell mutatni az idegenrendészeti hatóság erre vonatkozó engedélyét ( tartózkodási vízumát, tartózkodási, bevándorlási, illetőleg
letelepedési engedélyét, valamint az ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolását)
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-

Sikeres felkészülést, eredményes vizsgát kívánunk!
Mindkét fél a vállalási feltételekben leírtakat tudomásul veszi és azt magára nézve aláírásával igazolva
kötelezőnek fogadja el.
Barcs, 2022. febr.08.

Dömötör László
iskolavezető

……………………………………
tanuló és a törv.képv. aláírása
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