DIÓSI AUTÓSISKOLA
8660 TAB, KOSSUTH LAJOS U. 116.
TAB: +36/30-916-0715 +36/30-729-0771
KAPOSVÁR: +36/20-2235-879
E-mail: diosi.autosiskola@gmail.com
Felnőttképző nyilvántartási szám: B/2020/008094
A Tudásig VEZETÜNK…

www.diosiautosiskola.hu
Tájékoztató a B kategóriás vállalási feltételekről

Tisztelt Hallgató! Üdvözöljük Önt abból az alkalomból, hogy bizalmával és figyelmével megtiszteli Autósiskolánkat!
A képzőszerv: Diósi Autósiskola
Telefon: +36 30 9160 715
Honlap: www.diosiautosiskola.hu Email: diosi.autosiskola@gmail.com
Cégforma: Egyéni vállalkozó Adószám: 63979048-1-34
Iskolavezető: Mártai Tibor tel.: +36/30-989-0623 e-mail: tibibuci@gmail.com
Iskolavezető képviselője: Diósi Csaba
Telephely: 8660 Tab, Árpád utca 20.
Ügyfélfogadó: 8660 Tab, Kossuth Lajos utca 116. Ügyintéző telefonszáma: +36 30 729 0771 Diósi Kitti
Ügyfélfogadási idő: hétfő: 10:00-12:00
szerda: 10:00-13:00
csütörtök: 13:00-16:00
Ügyfélfogadó: 7400 Kaposvár, Füredi u. 1. fsz/5. Ügyintéző telefonszáma: +36 20 223 5879 Nagy Ágnes
Ügyfélfogadási idő: hétfő és csütörtök 08:00-10:00 és 14:00-16:00
kedd: 08:00-16:30
szerda: 08:00-16:00
péntek: 08:00-14:00
Tanfolyamra történő felvétel módja és feltételei:
•
•
•

A tanuló személyesen, online vagy e-mailben jelentkezik
Betöltött 16,5 éves életkor
Érvényes személyazonosító igazolvány, lakcímkártya/külföldi állampolgár esetén magyarországi tartózkodási
engedély, meglévő vezetői engedély
• Telefonszám, g-mail.com-os e-mailcím
• Egészségi alkalmassági orvosi vélemény eredeti példánya, amit a háziorvos állít ki
• Írni, olvasni tudás és legalább 8 osztály elvégzését hitelt érdemlő módon igazoló bizonyítvány/oklevél eredeti –
vagy hitelesített (kiállító vagy közjegyző által) példánya - kivételt képez - a saját jogon megszerzett doktori cím, ha
Magyarországon kiállított személyazonosító igazolványba be van jegyezve, külföldön megszerzett
bizonyítvány/oklevél esetén hiteles Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda általi fordítás is szükséges,
kivétel, ha az okmány formailag és tartalmilag megegyezik és szerepel a hatósági mintatárban.
• A tanuló nem állhat járművezetés eltiltás hatálya alatt
• Tájékoztató elolvasása és elfogadása, aláírása
• Felnőttképzési szerződés, jelentkezési lap aláírása
• Első részlet befizetése (elméleti tan- és vizsgadíj)
• 18 évesnél fiatalabb jelentkező esetén szülői/törvényes képviselői beleegyezés és aláírás is szükséges
Az elméleti tantermi tanfolyam kötelező óraszáma: 28 óra
• Közlekedési alapismertek (Kö): 18 óra
• Járművezetés elmélet (Ve): 6 óra
• Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek(Szü): 4 óra
Az elméleti órák 45 percesek 10 perces szünetekkel. A foglalkozáson való részvétel alól kérésre az iskolavezető mentesíti a
mozgáskorlátozott vagy a siket tanulót. A mentesített hallgatók felkészítésében a tanulóval kötött külön megállapodás
szerint működünk közre.
Az előírt óraszámok szerinti foglalkozásokon a tanulónak kötelező részt vennie. Elméleti foglalkozáson történő hiányzást
pótolnia kell, amelynek időpontja megbeszélés alapján történik. Abban az esetben, ha a pótfoglalkozáson sem jelenik meg,
nem tudjuk igazolni, hogy az elméleti tanfolyamot elvégezte, így vizsgára sem bocsátható. Új tanfolyamot csak ismételt
tandíj befizetése után kezdhet.
Elméleti tantermi oktatás csak Tabon lehetséges.
Helyszíne: 8660 Tab, Kossuth Lajos utca 116.
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Az elméleti E-learning képzés:
Online rendszerű oktatási forma, amely több éve bizonyítottan eredményes. A képzés során a tanuló önállóan, a saját
időbeosztásának, haladási ütemének megfelelően sajátíthatja el a vezetői engedély megszerzéséhez szükséges elméleti
tanfolyamot. Igény esetén szakoktató bevonásával személyes konzultációt is biztosítunk.
A tananyag (tanfolyam+vizsgafelkészítő teszt)180 napig elérhető, ez idő alatt szükséges a képzést elvégezni, ellenkező
esetben újbóli befizetéssel lehet ismételt tanfolyamot kezdeni. A minimális tanulási idő 5 óra, a maximum 75 óra, ennyi a
180 napon belüli tanulási időkeret. A tanfolyam elvégzése után a program hozzáférést biztosít a vizsgafelkészítő tesztekhez.
Igény esetén az E-learning tananyag pótórákkal (30 nap/12ó), az elméleti vizsgára felkészítő teszt (30 nap/12 óra)
bővíthető.
Elméleti vizsgára az bocsátható, aki:
•
•
•

A tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte
Az előírt életkornál (17 év) legfeljebb 3 hónappal fiatalabb
Az első vizsgaeseményig a tanfolyam kezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el
Az első elméleti vizsgára a tanulót az autósiskola jelenti le.

Elméleti vizsga helyszíne: KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
7400 Kaposvár, Vásártéri út 2. tel.: 06/82-527-663
A kiírt vizsgaidőpont előtt 15 perccel korábban a vizsgázónak meg kell jelennie, érvényes személyazonosító
igazolvány, lakcímkártya és, ha van vezetői engedély szükséges.
1.
2.

3.

4.

Az elméleti tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tenni, a tanfolyam
kezdetétől számított 9 hónapon belül az elméleti vizsgáit el kell kezdeni.
A Közlekedési alapismeretek vizsga számítógép igénybevételével, vagy írásban tehető le. Szóban- indokolt esetben
tolmács közreműködésével- vizsgázhat az, aki hiányos magyar nyelvű ismerete miatt a magyar nyelvet nem érti,
illetve az egészségi állapotából következően írásra képtelen, és erre kérelemre engedélyt kapott.
Sikertelen vizsga esetén legkorábban 3 nap eltelte után lehet újabb vizsgát tenni, melyet a pótvizsgadíj befizetése
után az iskola kedvezményez a KAV-nál, vagy a tanuló a KAV pénztárában a vizsgadíj befizetése után kérhet
magának újabb vizsgaidőpontot.
A Kormány 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelete szerint a sikeresen letett „B” kategóriás közúti járművezetői
engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési alapismeretek vizsga díjához, illetve a hozzá kapcsolódó
közlekedési alapismeretek tanfolyam díjához támogatás igényelhető. A támogatást az a személy veheti igénybe, aki
a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges sikeres közlekedési alapismeretek vizsgát 2018. július
1-jét követően tette le, és a vizsga napján a 20. életévét még nem töltötte be, vagy a 20. életévét már betöltötte, és a
vizsga napján csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, vagy gyermekgondozást segítő ellátásban
részesült. A támogatás összege a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres közlekedési
alapismeretek vizsga igazgatási szolgáltatási díjának ténylegesen megfizetett összege, de legfeljebb 25000 forint.
A támogatás iránti kérelmet a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál kell előterjeszteni az e
célra rendszeresített formanyomtatványon vagy elektronikus űrlapon. (Postacím: Budapest, 1820).

A gyakorlati oktatás minimális óraszáma: 29 óra (50 perc/óra)
• Alapoktatás: 9 óra
• Főoktatás: 20 óra
Városi vezetés: 14 óra
Ország úti vezetés: 4 óra
Éjszakai vezetés: 2 óra
• Forgalmi vizsga: 50 perc
Gyakorlati oktatás helyszíne:
• Alapoktatás : Kaposváron – 7400 Kaposvár, 0299/6 hrsz. Tabon – 8660 Tab, Szent István u. 623. hrsz.
• Főoktatás: Kaposváron - Kaposvár város és környéke Tabon - Tab, Siófok és környéke
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Tandíjak:
Elméleti oktatás (E-learning képzés/tantermi képzés) díja: 35.000 Ft – 180 nap / 75 óra (első részlet)
Gyakorlati oktatás díja: 6.000 Ft/óra, 30 óra (29 óra+1 óra vizsgaóra) összesen: 180.000 Ft
Tandíj (alapórákat figyelembe véve) összesen: 215.000 Ft
Pótóradíjak:
Elméleti pótóradíj: 10.000 Ft – 30 nap / 12 óra (Igény esetén, ha a tanuló kéri!
Tantermi elméleti pótóradíj: 10.000 Ft/ 3 órás foglalkozás
Elméleti vizsgára felkészítő anyag: 10.000 Ft – 30 nap/12 óra (Igény esetén, ha a tanuló kéri!)
Gyakorlati pótóradíj: 6.000 Ft/óra
Vizsgadíjak:
Elméleti vizsgadíj (+egyéb költségek): 5.000 Ft
Forgalmi vizsga (+egyéb költségek): 11.500 Ft

Teljes képzési díj : 231.500 Ft
(a kötelezően előírt minimális elméleti – és gyakorlati órászámokat és vizsgadíjakat illetőleg)
5.
6.

7.

A gyakorlati képzés a tanuló és az oktató közös megegyezése szerinti napokon és időpontokban zajlik.
A tanuló a képzési díjat 4 (négy) részletben köteles befizetni az autósiskola irodájába készpénzben
(1. részlet: 40.000 Ft - elméleti tan- és vizsgadíj, beiratkozáskor fizetendő 2. részlet: 10 óra gyakorlati óradíj,
a gyakorlati oktatás megkezdése előtt, 3. részlet: 10 óra gyakorlati óradíj , 4. részlet 10 óra gyakorlati óradíj +
forgalmi vizsgadíj). Gyakorlati oktatás csak úgy kezdhető meg, ha az óradíjak előre ki vannak fizetve.
Abban az esetben, ha a tanuló a nem tud megjelenni a vele előre leegyeztetett gyakorlati órán, a vezetés megkezdése
előtt 1 nappal - azaz 24 órával – köteles az oktatóját értesíteni. Későbbi értesítés illetve meg nem jelenés esetén az
aktuális óradíj visszatérítésére, illetve igénybevételére nincs mód.

Gyakorlati vizsgára bocsájtható, aki:
•
•
•

Az elméleti vizsgát sikeresen teljesítette
A 17. életévét betöltötte
Gyakorlati vizsgát csak a kötelező óraszám (29 óra) levezetése, illetve az előírt menettávolság (580 km) teljesítése
után tehet.
Gyakorlati vizsgára a tanulót az autósiskola jelenti le.
8. Sikeres gyakorlati vizsga letételére a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga időpontjától számított 2 éven belül
van lehetőség, mivel az 2 évig érvényes. Újabb vizsgát csak a képzés megismétlésével lehet tenni.
Gépjárművezetési gyakorlatnál az 5. sikertelen forgalmi vizsga után (2 éven belül) újabb gyakorlati vizsga PÁV IV.
vizsgálat után tehető, ha a vizsgálaton járművezetésre „pszichológiailag alkalmas” minősítést szerzett.
9. A vizsgaigazolást a sikeres gyakorlati vizsgától számított 3 munkanap elteltével a KAV KÖZLEKEDÉSI
ALKALMASSÁGI ÉS VIZSGAKÖZPONT további ügyintézés céljából megküldi a Kormányhivatalnak. A vezetői
engedély kiállítását bármelyik magyarországi Kormányhivatalnál (okmányiroda) lehet kezdeményezni. A tanuló a
jelentkezéskor kérelem alapján indítványozhatja az elektronikus úton történő vezetői engedély kiállításának
lehetőségét is.
10. A vezetői engedély kiállításának feltétele a Magyar Vöröskeresztnél tett közúti elsősegélynyújtó vizsga, amely
megszerzéséről igazolást állít ki. Vizsga alóli mentességet az kaphat, akinek megfelelő iskolai végzettsége van a
24/2005.(IV.21.) GKM rend.3.sz.melléklet 4.1.4.2. pontja értelmében, ill. az, aki 1984. jan. 1.-je után megszerzett
bármely kategóriájú vezetői engedéllyel rendelkezik. Az elsősegélynyújtó vizsgára felkészítő tanfolyam
megszervezésében iskolánk közreműködik.
Tanfolyami díj: 12.000 Ft Magyar Vöröskeresztnek megfizetendő vizsgadíj: 12.100 Ft
11. Ha a tanuló nem a képzőszervünknél fejezi be a tanfolyamot az Autósiskola 20.000 Ft ügykezelési díjat számol fel,
de a teljesített oktatásról szóló képzési igazolást 3 napon belül a tanuló részére kiadja.
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12. Képzésfelügyeleti
szerv:
KAV
KÖZLEKEDÉSI
ALKALMASSÁGI
ÉS
VIZSGAKÖZPONT
Somogy megye ügyfélszolgálat: 7400 Kaposvár, Vásártéri út 2.
tel.: 06/82-527-663 e- mail: somogy@kavk.hu
13. A gyakorlati óradíj változtatásának jogát az autósiskola fenntartja a képzés teljes időtartama alatt. A gyakorlati
óradíj változását az autósiskola szóban, vagy írásban közli a tanulóval. Amennyiben a tanuló nem fogadja el a
változást, joga van a képzési szerződés felmondásához.
14. Felmerülő panaszával forduljon Diósi Csaba iskola képviselőhöz +36 30 9160 715
Esetlegesen nem orvosolt panaszával a Somogy megyei Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközponthoz fordulhat.
15. A „vállalási feltételek” melléklete a „ Felnőttképzési szerződés”.
Tanuló jogai:
•
a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalási feltételeit és a felnőttképzési
szerződést
• Felvételi követelmények teljesítése, a tandíj befizetése és a szerződés aláírása után részt vehet a foglalkozásokon.
• Az elméleti tanfolyam elvégzése után kérheti a KRESZ vizsgára jelentését.
• Az előírt óraszámú gyakorlati órák levezetése után kérhet oktatóját, hogy vizsgára jelentse.
• Kérheti áthelyezését másik autósiskolához, ez esetben a tanulónak kell kérelmezni az ügyintézőtől a képzési
igazolást, amelyet 3 munkanapon belül 3 eredeti példányban kiállítunk, majd a szerződő felek aláírását követően 2
példányban átadunk a tanuló részére.
• Képzés megszakítása esetén, a gyakorlati tandíj fel nem használt részét visszakérni
• Titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától a személyiséget érintő kérdésekben
• A képzéssel kapcsolatosan észrevételt, panaszt tenni
A tanuló kötelezettségei:
• A tandíjat minden esetben előre megfizetni
• A foglalkozáson pontosan, vezetésre alkalmas állapotban megjelennie, azokon aktívan részt vennie és kulturáltan
viselkednie.
Képzőszerv jogai:
• A képzés helyszínét és idejét szükség esetén megváltoztatni.
• Nem megfelelő magatartás esetében szerződést felbontani.
• A gyakorlati oktatás óradíját indokolt esetben megváltoztatni.
• A beosztást meghatározni, azt megváltoztatni, amit kellő időben - előtte legalább 24 órával - korábban jelezni,
szükség esetén lemondani.
• Eleget tenni a tanuló kérésének, ha a gyakorlati képzés során másik oktatót kíván választani.
Képzőszerv kötelezettségei:
• A képzés megkezdése előtt tájékoztatni az ügyfelet a vállalkozási feltételekről és felnőttképzési szerződésben
leírtakról.
• Az oktatás során megfelelően kulturált körülményeket biztosítani.
• A tanulót vizsgákra lelkiismeretesen, szakszerűen felkészíteni.
• A tanulót elméleti alapvizsgára, illetve gyakorlati vizsgákra lejelenteni.
• Lehetőség szerint a tanuló jogos panaszát orvosolni, kérését teljesíteni.
• A személyes és különleges adatokat bizalmasan kezelni.
• A képzésre vonatkozó jogszabályokban és a bizonylati albumban előírtakat betartani.
Autósiskolánk nevében a képzés elvégzéséhez, a vizsgákhoz sok sikert és balesetmentes közlekedést kívánunk Önnek!
Kelt: ……………………….., ……….... év.………………………hó………… nap
Tudomásul vettem:
….…………………………………
Tanuló

…………………………………….
Iskolavezető

Kelt: …………………….., ……….... év.………………………hó………… nap
………………………………………………..
Szülő (törvényes képviselő)

