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TÁJÉKOZTATÓ
Autóbuszvezetői továbbképesítés
(GKI DT)
Tanfolyamra jelentkezés feltételei:
- D kategóriás vezetői engedély megléte
(2008.09.09. előtti)

Vizsgára bocsátás feltételei:
- szaktanfolyam igazolt elvégzése

Elméleti Tantárgyak*:
- A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés
10 óra
- Előírások alkalmazása
10 óra
- Egészségvédelem,környezetvédelem,szerviz, logisztika 10 óra
Összes kötelező óraszám:
30 óra

Gyakorlati vezetés:
- Járművezetés veszélyhelyzetek létrehozására alkalmas
tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen 5óra
Összes kötelező óraszám:
5 óra

*Az elméleti képzés internetes távoktatás (e-learning tanfolyam) formájában is elvégezhető. (Hozzáférési idő: 60 óra/60 nap)
Mentességek: A közlekedési hatóság az ügyfél kérelmére a szaktanfolyami képzés meghatározott része alól mentesítheti, ha a
járművezető igazolja, hogy a képzési kötelezettsége egy részét más EGT tagállamban teljesítette.
Elméleti tanóra:45 perc

Gyakorlati tanóra:50 perc

Elméleti oktatás helyszíne:
E-LENZ AUTÓSISKOLA ZRT.
Nyíregyháza, Széchenyi u. 26.
Tanfolyami díjak:
Elméleti tandíj:
Gyakorlati tandíj:
Összesen:

54.100 Ft.
7.000 Ft.
61.100 Ft.

Gyakorlati oktatás helye:
E-LENZ AUTÓSISKOLA ZRT.
Nyíregyháza, Széchenyi u. 26.
Vizsgadíjak:
Elmélet:
Kártyadíj:
Összesen:

9.000 Ft
9.900 Ft
18.900 Ft.
.

A tanfolyam és vizsga díját az Autósiskola pénztárába kell befizetni.
Ügyfelfogadás: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 26. Tel: 42-310-315; 06-70/600-3292 szerda: 800 – 1600 óráig.
Engedélyező hatóság: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály,
Szaktanfolyami Osztály
1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45.
Felügyeleti szerv: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala,
Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Képzési és Vizsgáztatási Osztálya:
4400 Nyíregyháza, Törzs u. 108. Tel: 06/42 596-166
Fogyasztóvédelmi szerv: Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala,
Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztálya:
4400 Nyíregyháza, Hatzel tér 10. Tel: 06/42 500-694
KK (Képzési költség): 80.000.- Ft
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A TANULÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
Jogai:
-

Joga van az általa befizetett tandíjnak megfelelő mértékű, színvonalú szolgáltatás igénybevételére.
Joga van az oktatói állományokból oktatót, illetve gépkocsit választani, valamint változtatni.
Joga van panasszal élni, ha úgy ítéli meg, hogy őt a képzés során sérelem érte.
Joga van képzőszervet változtatni.

Kötelezettségei:
- Köteles legalább a tanrendben leírt óraszámban az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon, valamint vezetési
gyakorlaton részt venni
- köteles az igénybe vett szolgáltatásokért a tájékoztatóban leírt díjat megfizetni.
- Ha az előre egyezetett vezetési gyakorlaton önhibájából távol marad, az oktató értesítését elmulasztja, köteles a
vezetési óradíjat megfizetni.
A KÉPZŐSZERV JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI:
Jogai:
- A foglalkozások időpontját, helyszínét, oktatót kijelölni, illetve a tanulók értesítése mellett szükség esetén ezeken
változtatni, módosítani.
- A nyújtott szolgáltatásokért a tájékoztatóban feltüntetett díjakat beszedni
- Joga van a további szolgáltatást megtagadni, ha a tanulónak tartozása áll fenn
- A tanulótól olyan adatokat bekérni, amelyek a képzéssel összefüggenek.
Kötelezettségei:
- a tandíj fejében színvonalas szolgáltatást nyújtani
- biztosítani, hogy a tanuló a vizsgára bocsátáshoz előírt óraszámú foglalkozásokon és vezetési órákon részt vehessen,
- figyelembe venni a tanuló érdekeit és kérését az oktató illetve tanuló kocsi kijelölésénél.
Web oldal: www.elenz.hu
e-mail: elenzautosiskola@gmail.com
Ügyfélfogadás: szerda 8.oo – 16.oo óráig
VEZESSÜNK EGYÜTT!

Köszöntöm Önt az Autósiskolánk hallgatói között!

Tisztelettel:
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