GL-Sprint Autósiskola
3000 Hatvan Balassi B út 1
Tájékoztató és Vállalkozási Feltételek
Kedves Ügyfelünk!
Tisztelettel köszöntjük, abból az alkalomból, hogy autósiskolánk tanfolyamára jelentkezett!
Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy elégedett legyen a szolgáltatásunkkal.
A cég neve: GL-Sprint Oktató, Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhelye: Hatvan, Balassi Bálint út 1
Telephelye: Hatvan Balassi Bálint út 1
Nyitva tartás: kedd és csütörtök 12-16, Telefon: 06-70/3305533, e-mail: info@gl-sprint.hu
1. Cégforma: Korlátolt Felelősségű Társaság
2. Cégbejegyzés száma: 10-09-024014
3. Iskolavezető: Faragó Géza faragogeza25@gmail.com 30+324-1468
4. Ügyfélfogadó és tanterem címe:3000 Hatvan Balassi B út 1, telefon:0670/330-5533
5. Rutin és járműkezelési tanterem helye: 3200 Gyöngyös,Déli külhatár út 10-12 K&V telep
6. Elméleti vizsga helye: 3000 Eger, Kossuth Lajos utca 26, rutin, Járműkezelés,
7. Forgalmi vizsga helye: 3200 Gyöngyös, Déli Külhatár 10-12, vagy 3000 Hatvan V iskola
8. Tanfolyamra jelentkezhet:
-Aki a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges külön jogszabályban meghatározott életkort
betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb.
-aki egészségügyi és pályaalkalmassági szempontból megfelel a feltételeknek.
-aki C kategóriás vizsgához B kategóriás engedéllyel, a D kategóriás vizsgához pedig C kategóriás vizsgával
rendelkezik
-aki legalább 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik
7. Engedélyező hatóság: Heves megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyeztetési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Eger,
Kossuth Lajos út 26,
Tel: 36/510—309
9. Tanfolyamra jelentkezés a jelentkezési lap kitöltésével történik, melyet ügyfélfogadó irodánkban biztosítunk.
- Be kell nyújtani az alábbi dokumentumokat: orvosi alkalmassági, minimum 8 általános bizonyítvány, jelentkezési
lap.
-Az orvosi alkalmassági vizsgálatot a házi orvos is végezheti.
-a „C”, „D”, „C+E” tanfolyamoknál 2 es alkalmassági csoportú orvosi igazolás.
9. A 2-es alkalmassági csoportba kell sorolni azt a járművezetőt, aki közúti közlekedési szolgáltatáskeretében közúti
járművel, megkülönböztető jelzéssel ellátott járművet vezet, aki közúti járművezetői munkakörben foglakoztatnak.
Pályaalkalmassági vizsgálaton megállapított minősítés a következő kategóriákra vonatkozhat (a jelölt intézi)::
I kat: megkülönböztető jelzést használó gépjármű
II kat: a közúti közlekedési szolgáltatás keretében személyszállítást végző autóbusz, személygépkocsi, a nemzetközi
közúti személyszállítást végző autóbusz, amelyben a vezetőülésen kívül legalább 17 állandó ülőhely van.
III. kat: 7500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó közúton szolgáltatást végző tehergépkocsi,
vontató, nyerges vontató és járműszerelvény, valamint e járművek nemzetközi közúti áruszállításban vesznek részt.
IV. kat: e járművökön kívül gépjármű vezetése.
10. Az elméleti foglalkozások tantárgyai: Közlekedési alapismeretek, Járművezetés elmélete, Szerkezeti és üzemeltetési
ismeretek, a B+E C D D1 C+E kategóriákban Biztonsági ellenőrzési és üzemeltetési ismeretek. C, CE, BE kategóriában:
munkavédelem.
Az elméleti tanórák 45 perc időtartalmúak, két oktatási óra között 10 perces szünettel.
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek, munkavédelmi ismeretek, valamint biztonsági ellenőrzés és üzemeltetési
ismeretek tantárgyakból külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint a tanuló felmenthető.
11. Amennyiben a tanfolyamra jelentkező 1984. január 1-je után szerzett vezetői engedélyt, vagy külön rendeletben
meghatározott végzetséggel rendelkezik, úgy mentesül a közúti elsősegély ismeretek vizsgája alól. A felmentés
alapjául szolgáló okmányt be kell mutatni és azok fénymásolatát le kell adni.
12. Járműhasználat: választható típusok lehetségesek. A gyakorlati oktatás során a jármű felelős vezetője az oktató.
Járművekre akkor osztható be a tanuló, ha minden elméleti vizsgát sikeresen letett, illetve betöltötte az előírt
korhatárt. Az oktatás alapesetben a cég által biztosított járművel történik, de motorkerékpár esetében (az előírt
feltételeknek megfelelő) a tanuló által biztosított jármű is alkalmazható. A tanuló vállalja az oktatás során
bekövetkezett jármű megrongálódásából eredő anyagi következményeket
13. A tanuló által biztosított járműnek az alábbiakkal kell rendelkeznie:
-megfelelő kategóriába tartozás
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-érvényes műszaki vizsga
-kötelező biztosítás
-casco biztosítás
A tandíj befizetése készpénzben, illetve banki átutalással történhet. a szolgáltatás igénybevételével arányos
részletekben. Egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltétele, hogy a tanfolyamra jelentkező
hallgató 24/2005. (IV.21) GKM rendelet 3. számú mellékletének 4 pontjában felsorolt (egyes kategóriákhoz és egyes
tantárgyakhoz kapcsolódó) képesítések valamelyikével rendelkezzen. A felmentés kezdeményezése a felmentés
alapjául szolgáló iskolavezető által hitelesített okirat másolatának a jelentkezési laphoz való csatolásával történik.
Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja folytatni tanulmányait, akkor az iskolától kapott kedvezményeket
és kezelési költségek megfizetése után 3 munkanapon belül a szükséges igazolásokat kiadjuk.
A vizsgázó jogai, kötelezettségei:
-az elméleti tanfolyam elvégzése és a vizsgadíj befizetése ellenében elméleti vizsgát tehet,
-a sikeres elméleti vizsgák után a megfelelő életkor betöltésével elkezdheti járműkezelési, illetve rutin vizsgáit. E
sikeres vizsgák után forgalmi oktatást és vizsgát tehet.
- azonos kategóriából 5 sikertelen forgalmi vizsgát követően PÁV alkalmassági vizsgálaton köteles részt venni.
-köteles a vizsgázó személyi azonosításhoz szükséges okmányokat (személyi igazolvány, vezetői engedély,) a vizsgán
magánál tartani.
A vizsgadíjat a képzőszerv nyugta ellenében beszedi és a közlekedési hatóságnál befizeti, melyről számlát állít ki.
A hiányzás pótlásának módja: a tanfolyamok folyamatos indítása esetén, a tanuló a következő tanfolyam azonos
foglalkozásán való részvétellel pótolhatja hiányzását. Ha ez nem lehetséges, úgy tanfolyamon kívüli foglalkozáson is
pótolhatja a hiányzást. Pótlás nélküli foglalkozások nem haladják meg az összes elméleti órák 10 %-át.
Vizsgán a vizsgázó köteles minden olyan magatartásról tartózkodni, mely személyazonossága tekintetében a
vizsgabiztost megtévesztheti, mely a vizsgabiztos döntésének megváltoztatására irányul, pl: jogtalan előny adása,
ígéret, fenyegetés. Nem állhat szeszes ital vagy más tudatmódosító szer hatása alatt. Köteles magatartásával a vizsga
rendjének fenntartását elősegíteni.
Vezetői engedély kiadása a Közlekedési Hatóság által kiállított vizsgaigazolás alapján történik, amelyet a Hatóság az
okmányirodának 3 munkanapon belül átküld. Az okmányirodába magukkal kell vinni a Vöröskereszt által kiadott,
elsősegély vizsgán szerzett igazolást, illetve az orvosi alkalmassági papírt.
Kategóriák és életkorok:
Gyakorlati vizsgát tehet az alábbi életkorok elérésekor: AM: 14 év. A1:kategória 16 év; A2: 18 év,; A kategória 24
év, B kategória: 17év; C kategória: 21 év, D kategória: 24 év, D+E kategória: 24 év, C+E kategória: 21 év, D1
kategória:21 év.
Tandíjak befizetése. Lehetőség van átutalással elektronikus, vagy hagyományos formában, vagy kp.-vel az irodában.
Minden befizetésről számlát, vagy nyugtát (átvételi elismervényt) állítunk ki. Lehetőség van részletfizetésre is a
következők szerint: 1. részlet: elméleti oktatás és vizsgadíj. 2. részlet: rutin (járműkezelés) és annak vizsgadíja, 3.
részlet: forgalmi oktatás és vizsgadíja. A „B” kategóriánál a 2-3 részlet a forgalmi oktatásból osztható.
Meghiúsulások: Amennyiben a vizsga a tanuló hibájából hiúsul meg, akkor annak költségei őt, amennyiben a
képzőszerv hibájából, akkor természetszerűen a képzőszervet terheli.
Oktatás meghiúsulása: Amennyiben az elméleti oktatáson való megjelenés hiányát nem tudja pótolni az új
tanfolyam díja a tanulót terheli. A gyakorlati órák lemondása a tanuló részéről kevesebb mint 72 órán belül történik,
akkor a tervezett órák díjának 50 %-a bekérhető.
Amennyiben a tanuló a képzést idő előtt abbahagyja, vagy másik képzőszervhez kéri az áthelyezését, akkor köteles
az esetleges kedvezményesen igénybe vett rész és a lista ár közötti összeget megfizetni,a leoktatott órák arányában!
Ha a tanuló másik képzőszervhez kéri az áthelyezését, akkor 20,000 Ft adminisztrációs díjat számolhatunk fel! A
szükséges papírokat akkor kaphatja meg, ha már semmilyen tartozása nem áll fen a képzőszervvel.

Sikeres vizsgákat és balesetmentes közlekedést kívánunk!

Hatvan, 2021.02.01

___________________________
Iskolavezető vagy megbízott

