TÁLÉKOZTATÓ
„D” kategória
Készült:

az 1988. évi I. törv. végrehajtására kiadott 30/1988.
/IV. 21./ MT rendelet, valamint a 70/2005. (IV.21.)
Korm.rendelet, 24/2005.( IV.21.) GKM rendelete alapján.

Ön a SPEED-CAR Kft. szabályzatát tartja a kezében.
Kérem, figyelmesen olvassa végig, mivel ezt diktálja az Ön érdeke is!
Társaságunk fő tevékenysége a gépjárművezető képzés / B, C, D, B-E, C-E, / kategóriákra,
valamint a közúti közlekedéssel kapcsolatos - gk. vezetők továbbképzése, Taxi gépkocsivezetői.
GKI, szaktanfolyamok szervezése a beiskolázástól a vizsgáig. A fent említett tanfolyamainkra az
alábbi címen lehet jelentkezni:
A cég neve: SPEED-CAR Oktatási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Röviden: SPEED-CAR Kft.
Címe: 8000 Székesfehérvár, Piac tér 8.
Telefon: 22-502-802;06-209-780-096, 06-209-353-430
Weblap: www.speedcarautosiskola.hu
E-mail:speedcar@t-online.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfőtől - Péntekig
8.00 - 12.00 óráig 13.00 -16.00 óráig
Ebédidő
12.00 - 12.00 óráig
Cégbírósági bejegyzés száma, kelte:
07-09-011930;
2006.február 16.
Fm-i Ker. és Ip. Kamara regisztrációs száma:
1865
Képzési engedély száma:
KD/JV/NS/A/2906/1/2009
Felnőttképzési regisztrációs szám:
07-0063-0
A Kft ügyvezetője /tagja/ :
Bognár Árpádné
Iskolavezetője:
Bognár Árpád
Telefon sz:06-209-353-430
I. Tanfolyamra az a személy iskolázható be, aki:
1. - a jogszabályban meghatározott életkort / 24 év/ betöltötte, illetve ennél legfeljebb fél évvel
fiatalabb.
2. - a Magyar Vöröskereszt által szervezett /1993. január 1. után/
tanfolyami végzettségét, vizsgáját igazolni tudja .
- egészségügyi szakvégzettséggel rendelkezik
- 1984. január 1. utáni vezetői igazolvánnyal, vezetői engedéllyel rendelkezik.
- „D25” vezetői engedéllyel rendelkezik.
/ A vizsga igazolás kiadásának feltétele./
3. – egészségügyi alkalmassága / 2. Eü. csop. / még legalább fél évig érvényes
4. - „BC” kat. vezetői engedéllyel rendelkezik
5. - a „Jelentkezésilapot a személyazonosságot igazoló okirat alapján kitöltötte.
6. – általános iskola 8 osztályát sikeresen befejezte
7. - Állásvállaláshoz szükséges: GKI tanf. –i végzettség valamint a PÁV II. vizsgálati eredmény
is „Alkalmas” minősítéssel, de nem beiskolázási feltétele.
9. - Nyilatkozza, hogy „Utánképzési kötelezettsége” nem áll fenn.
10. – felnőttképzési írásbeli szerződést kötött a képző szervvel.
Amennyiben a jelentkező nem magyar állampolgár, a beiskolázás a 262/2011 Kormány rendeletben
meghatározott feltételek alapján történhet.
II. Részvétel a tanfolyamon és az azt követő vizsgákon
A tanfolyam elméleti és gyakorlati részből áll.
1. Az elméleti rész óraszámai tantárgyanként:
a. Közlekedési ismeret
b. Vezetéselmélet
c. Szerkezeti és üzemeltetési ism.

10 óra
6 óra
8 óra



A fenti tantárgyak hallgatása és vizsgája alól szakirányú végzettség igazolása esetén /Kérelem
kitöltésével a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont / iskolavezető/ felmentést adhat
/fénymásolat is/.
Elméleti vizsgára csak az bocsátható, aki:
 a tanfolyam kötelező óráin részt vett, hiányzás esetén, az elméleti oktatóval egyeztetett
időpontban pótfoglalkozáson kell részt venni. Amennyiben a hiányzás az óraszámok
50%-át meghaladja, az elméleti tandíj felét be kell fizetni.
 E-learing oktatásban részesült és igazolással rendelkezik.
 aki a beiskolázás feltételeiben leírtaknak megfelel, kivéve az életkort, mivel itt a
meghatározott 24. életévtől legfeljebb 3 hónappal lehet fiatalabb;
 aki a tan- és vizsgadíj arányos részét befizette;
 pótvizsgára a vizsgadíj ismételt befizetése után irható ki.
 Hatóságnál önállóan is jelentkezhet az első tanrendi foglalkozástól számított 12
hónapon belül.
 amennyiben az első tanrendi foglalkozástól számított 9 hónapon belül a vizsgán
nem jelenik meg,vagy 12 hónapon belül nem tesz sikeres elméleti vizsgát,
vizsgára csak a tanfolyam ismételt elvégzése után a képző szerv jelentheti. Ebben
az esetben valamennyi vizsgáját újból teljesítenie kell.

Csak sikeres elméleti vizsgák után kerülhet sor a gyakorlati oktatásra / rutin /,és „ Bü ”
vizsgára.
Tanfolyamaink elméleti része általában a fenti címen kerül lebonyolításra. A gyakorlati oktatás
/alapoktatás-manőverezés/helyszine:Szfvár Börgöndi u 14. Volánbusz
Bü oktatás helyszine:Szervizcenrum, Szfvár Börgöndi u 14. A képzés során az oktatási órák
időtartama: - elmélet 45 perc, gyakorlat 50 perc
Az óraközi szünetek időtartama 10 perc, mely 2 óra között kihagyható.
A gyakorlati oktatásban: - alapoktatás 2 óra/nap, főoktatás 2x2 óra/nap
A főoktatás napi 2x2 órája legalább egy órás szünet közbeiktatásával teljesíthető.
A mindenkori vezetést a tanuló aláírásával / kezd- végez/ igazolja a vezetési kartonon óránként.
2. A gyakorlati rész óraszámai
a. biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés /Bü/
6 óra
b. járműkezelés / rutin / alapoktatás
6 óra
c. forgalmi vezetés / főoktatás/
23 óra
/ezen óraszám csak sikeres járműkezelési /rutin/ vizsga után teljesíthető/
A főoktatás megbontva:- városi vezetés
19 óra
- országúti /autópálya/ vezetés
4 óra
- hegyvidéki vezetés
2 óra
- forgalmi vizsga
2 óra
Csak a fenti órák és a / 348 km /teljesítése, valamint sikeres Bü vizsga után kerülhet sor a
forgalmi vizsgára.
Amennyiben a hallgató 5 sikertelen forgalmi vizsgát tesz, tanfolyamát PÁV vizsgálat /alkalmas/
minősítése után folytathatja.
Gyakorlati tanfolyami kötelezettségét az első sikeres elméleti vizsga időpontjától számított 2
éven belül kell teljesítenie.
A biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés tantárgyból csak sikeres elméleti vizsgái után tehet
vizsgát.
A II./2. bekezdés a., b., c. pontjában leírtakban csak a jogszabályban meghatározott 24. életév
betöltése után kerülhet vizsgakiírásra a hallgató.
 A 2/a. tantárgy hallgatása és vizsgája alól is felmentheti a hallgatót az iskolavezető, amennyiben
a hallgató szakirányú végzettséget tud igazolni /oklevél/, Közlekedési Alkalmassági és
Vizsgaközpont Nonprofit Kft végzésben engedélyezte.

III. Tan és vizsgadíjak
1. A tanfolyam díjai összesen:

353.000-Ft + vizsgadíj: 31.000-Ft

- Elméleti /mely magában foglalja a II./ 1.a., b.,c., valamint a II./2.a. tantárgyait/ tandíj
43.000,-Ft
- Gyakorlati oktatás, mely egységes óradíjjal került megállapításra mind az alap, ill.
főoktatásnál 10.000,-Ft / óra /kötelező 31 óra/
- A tandíj elméleti része a tanfolyam kezdésekor kerül befizetésre, egy összegben a
házipénztárba, pénzügyi bizonylat ellenében.
- A gyakorlati rész fizetése a sikeres elméleti vizsgák letétele után több részletben
történhet, igény szerint, de minden esetben vezetés előtt.
2. Vizsgadíjak
Közl. ism. + vezetéselmélet
4.600,-Ft
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés
4.400,-Ft
Járműkezelési vizsga / rutin /
3.500,-Ft
Forgalmi vizsga
18.500,-Ft
------------------------------------------------------------------------------------Összesen:
31.000,-Ft mely mindig
vizsgaeseményenként, az aktuális vizsga előtt fizetendő a Közlekedési Alkalmassági és
Vizsgaközpont Nonprofit Kft péztárában. A vizsgadíjak gépkocsi használati díjat nem
tartalmaznak.
Sikeres forgalmi vizsga után a vezetői engedélyt az Okmányirodákban állítják ki.
Egyéb tudnivalók:
TANULÓI JOGOK – KÖTELEZETTSÉGEK
/ a fentiekben felsoroltakon kívül /












A tanuló előmenetelétől függően szolgáltatási díj ellenében gyakorló órákat vehet.
Önálló számítógépes tesztelési lehetőséget biztosítunk egyeztetés alapján.
Amennyiben a hallgató más képzőszervnél kívánja folytatni tanfolyamát, úgy a „Tanuló
áthelyező”/képzési igazolás / az igényt bejelentést követő 3 munkanapon belül, 3 példányban
amelyből 2 példányt a tanuló kap meg, ezzel kell felkeresnie a fogadó képzőszervet.
A tanuló a képzést szüneteltetheti a jogszabályi előírások keretei között.
A tanulónak jogában áll a fel nem használt tandíját visszaigényelni./kamatmentesen/
A tanuló köteles a jelentkezési lapot és a Tanulmányi szerződést pontosan és a valóságnak
megfelelően kitölteni és a képzőszervnek leadni.
Adataiban történt változást 8 napon belül köteles a képzőszerv és a Közlekedési Alkalmassági
és Vizsgaközpont felé jelezni. Hiányzás miatt az elmélet pótkonzultáció orvosi igazolás esetén
díjtalan, egyéb esetekben 2000,- Ft/óra.
Amennyiben a hallgató a megbeszélt vezetési gyakorlaton nem jelenik meg vagy lemondja /24
órán belül/, akkor a vezetési óradíjat – „Nem jelent meg „ bejegyzéssel – köteles kifizetni.
Tanfolyam ismétléses tanuló az elméleti díjat köteles fizetni.
A tandíj fizetés a III. pont alapján történik, minden esetben a KFT. pénztárába. A
befizetésről pénzügyi bizonylatot állítunk ki. Az elméleti tandíj összegéből visszafizetés nincs.
A tanuló az oktatás rendjét nem zavarhatja, köteles megfelelő ruházatban megjelenni,
valamint a gyakorlati oktatás során köteles az oktatói utasításokat maradéktalanul
teljesíteni.

A KÉPZŐSZERV JOGAI – KÖTELEZETTSÉGEI









A képzőnek jogában áll (kötelező) képzési engedélyében szereplő kategóriákra a
jelentkezőkkel felnőtt képzési szerződést kötni
A tanfolyamok kezdésének időpontját meghatározni, illetve ha indokolt, azt módosítani.
A tandíj változtatás jogát a KFT. fenntartja. A már befizetett díjak nem változtathatók!
KIVÉTEL : - ha a hallgató saját hibájából csúsztatja a tanfolyamot.
A képzőszerv nem bocsátja forgalmi vizsgára azt a tanulót, aki még tartozik a KFT-nek
/KIVÉTEL: külön szerződés/.
A képzőszerv köteles az általa vállalt képzési szolgáltatás feltételeit folyamatosan biztosítani.
Köteles az általa beiskolázott hallgatók ügyeinek teljes körű ügyintézésére, valamint adataik
bizalmas és diszkrét kezelésére.
A befizetett tandíjakról köteles pénzügyi bizonylatot adni.
Tanuló áthelyezéskor köteles a fel nem használt tandíjat visszafizetni kamatmentes /kivétel
az elméleti tandíj ill. külön szerződés/.

Ha a beiskolázás során problémái merülnek fel, kérem a Kft iskolavezetőjéhez fordulni.
Amennyiben megkeresése nem jár eredménnyel, illetve Ön úgy érzi, hogy nem jogszerűen jártak el
ügyében, kérem a képzés szakfelügyeletét ellátó Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
Nonprofit Kft-hez fordulni.
I. fokú hatóság /megyei/
Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft
8002 Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 12. Pf:340
Tel.: 06-22-512-887
II. fokú hatóság
Innovációs és Technológiai Minisztérium
1062 Budapest, Vajdahunyad u.45.
1389 Budapest, 62. Pf.: 102
Tel.: 06-1-815-9600

KÖSZÖNJÜK érdeklődését – hogy minket választott.
Jó tanulást és balesetmentes közlekedést kívánunk!
Székesfehérvár, 2020. 01. 01.

Bognár Árpád sk
iskolavezető

Bognár Árpádné sk
ügyvezető

