„EDUCAR Oktató Centrum Oktató Bt.”
Nyíregyháza Szarvas u. 48.
Ügyfélfogadás rendje:

Írásos tájékoztató
„B” kategória

- 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 48.
- Munkanapokon 8.30 -16.30-ig

Tájékoztatást adhat még az Iskolavezető és az „EDUCAR Oktató Centrum Oktató Bt.” cégtáblával ellátott szakoktató,
valamint nem telephelyen szervezendő külső szervező.
A tanfolyamra való felvétel módja:
- Írásos tájékoztató megismerése, - A jelentkezési lap kitöltése, - A jelentkezési lap átadása a képzőszerv képviselőjének.
- A képzőszerv ellenőrzi, hogy a jelentkező megfelel-e az előírt beiskolázási feltételeknek.
Beiskolázási feltételek:
- Alapfokú iskolai végzettség - A közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel,-16 és fél évet betöltötte, -, Orvosi
alkalmasság /EÜ I. /,- Írásos képzési szerződést kötött a képzőszervvel, - A tandíj előleget befizette. A 326/2011.(XII.28.)
Kormányrendelet, valamint az okmány kiadás feltételének megfelel.
Elsősegély nyújtási ismeretek megszerzésének módja:
- A 31/1992. (XII.19.) NM rendelet alapján, valamint aki 1984. január 01. után bármely kategóriában vezetői engedélyt,
illetve segédmotoros kerékpárra, vagy lassú járművezetői igazolványt, trolibusz kategóriában járművezetői engedélyt
szerzett nem kell vizsgáznia. - A vizsga nem tanfolyam-kötelezett. - A jelölt önállóan is bejelentkezhet a Magyar
Vöröskereszt által szervezett vizsgákra. - A képzőszerv szervez elsősegély-nyújtási tanfolyamokat, melynek tanfolyam
díja 6.000.-Ft - vizsgadíja: 8.200.- Ft
Elméleti vizsgára bocsátható, aki:
- A tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, - ha felmentést kapott, tanfolyammentes vizsgát tehet, Közlekedésbiztonsági feltéteknek megfelel, - A 16 év 9 hónap életkort betöltötte, - EÜ alkalmasság I. csoport, - A
vizsgadíjat befizette, - A tanfolyam megkezdésétől számított, kevesebb, mint 9 hónap telt el. - Amennyiben a tanuló a
tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor a teljes tanfolyam
megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.
Írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet, aki:
- A magyar nyelvet nem beszéli, vagy nem érti. - Írásképtelen állapotban van.
Forgalmi vizsgára bocsátható, aki:
- 17. életévét betöltötte - A gyakorlati órákat levezette, melyet a képzőszerv vezetési kartonon igazol. - A vizsgadíjat
befizette, - A vizsgákat az első sikeres elméleti vizsga után 2 éven belül be kell fejezni.(2 év elteltével új tanfolyamot
köteles kezdeni). - EÜ. Alkalmasság I, - Közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel.
A tanfolyam tantárgyai és óraszámai:
Elméleti: (Kresz, vezetési elmélet, szerkezettan)
Forgalmi vezetés: (Városi, országúti, éjszakai)
Vizsgaóra:

Kötelező órák:
28 óra
29 óra
1 óra

EDUCAR Oktató Centrum BT.
tandíja alapján
32 óra
29 óra
1 óra

A tantermi elmélet oktatásai általában délután 16 óra után kezdődnek, 3-4 órás foglalkozással, melyek 45 percesek. Az
intenzív elméleti tanfolyamok 9 órától kezdődnek, 3-4 órás foglalkozásokkal, melyek 45 percesek. A felmerülő pótóra
díjak, a szerződésben megállapítottak alapján. A gyakorlati óra időtartama: 50 perc.
Járműhasználat:
A gyakorlati oktatásnál választható autótípusok: - Suzuki, Renault, Kia, Hyundai, Opel, Fiat, Audi.
Mozgáskorlátozottaknak saját járművel, melyet oktatói műszaki vizsgával kell ellátni a hallgatóknak. Az oktatás során e
jármű fenntartási költségei a tanulót terhelik (biztosítás, üzemanyag, javítási költség.) Ezt az oktató járművet a
mozgáskorlátozott hallgatónak kötelezettsége eljuttatni a képzőszerv által használt rutinpályára – oktatási
alkalmanként.

Tandíjak:
- Elméleti díj: 40.000.- Ft - Gyakorlati oktatás: 150.000 Ft (5.000*,- Ft/óra) *5.500,-FT/óra Automata sebességváltós autóval
- Teljes tandíj: 190.000.- Ft mely nem tartalmazza az esetleges EÜ tanfolyam díját.
- Az elméleti tanfolyam díja magában foglalja az eduKRESZ hatósági vizsgára felkészítő gyakorló program használatát.
A tandíj befizetés részletekben történhet, csak a képzőszerv pénztárába, Nyíregyháza, Szarvas u. 48.
I.
részlet befizetése szerződéskötéskor 44.600.- Ft (mely tartalmazza az elméleti vizsgadíjat is)
II.
részlet befizetése a járműkezelés oktatás megkezdése előtt: 18.000.- Ft.
III.
részlet befizetése a gyakorlati órák arányában havonta.
A tanuló jogai:
- Színvonalas oktatás igénybevétele, - Panaszának az iskolavezető felé történő jelzése, annak kivizsgálása, - Más
oktatóhoz, illetve képzőszervhez történő átjelentkezése, - A nem teljesített díjak visszaigénylése a szerződés szerint, - A
szerződés bontásának kezdeményezése, - A szerződés 1 példányának való átvétele.
A tanuló kötelezettségei:
- A tanfolyam és vizsgadíjak befizetése, - A 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet és módosításai szerint a képzési és
vizsgáztatási rendeletnek megfelelni, - Az oktató által a képzés során támasztott követelményeknek legjobb tudása
szerint megfelelni - Szándékos károkozás esetén a kár megtérítése a képző felé, - Foglalkozásokon részt venni, - Az
oktatás rendjéhez alkalmazkodni.
A képzőszerv jogai:
- A befizetett elméleti és gyakorlati órák teljesítése. - Kellő indok esetén az írásos szerződés felbontása. - A tanfolyam
díjának megváltoztatása. - A mindenkori érvényben lévő képzési rendeletek érvényesítése.
A képzőszerv kötelezettségei:
- Az írásos tájékoztatóban leírtak és szerződésben foglaltak alapján végezni a képzést. - Színvonalas oktatást biztosítani.
– A tanuló kérésére gyakorlati oktatót változtatni, - Képzési igazolást kiadni (a meghatározott adminisztrációs díj
megfizetését követően), - Képzést ellenőrizni.
TANULÓ ÁTHELYEZÉS és az oktatásról szóló igazolás kiadásának módja:
- A tanuló kérésére képzési igazolást állítunk ki, melyen a képzőszerv hivatalosan igazolja, a tanulóra vonatkozó addig
teljesített óraszámokat. A kérelmezőnek 2 példányt adunk át, és 1 példány az Educar Oktató Centrum Oktató Bt-nél
marad. Társaságunk az ügyintézés lefolytatásáért adminisztrációs költséget számol fel, melynek összege 10.000 Ft.
OKTATÁSI HELYSZÍNEK:
- Elméleti oktatás: 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 48,
- Gyakorlati oktatás (járműkezelés): 4400 Nyíregyháza, Törzs u. 108. (ÖRÖKÖSFÖLDI VIZSGACENTRUM)
- Forgalmi oktatás: Nyíregyháza és körzete.
VIZSGADÍJAK:
- Alapismeretek:
- Forgalmi:
ÖSSZESEN:

4.600.- Ft
11.000.- Ft
15.600.- Ft A vizsgadíjakat az esedékes vizsgák előtt be kell fizetni.

STATISZTIKAI MUTATÓINK:
2020. I. negyedév
ÁKO: 148,03 % (Átlagos képzési óraszám)
VSM: Elmélet: 53,69%, Forgalom: 42,25 % (Vizsga sikerességi mutató)
KK: 177.500.- Ft (Képzési Költség)

Engedélyező hatóság: Innovációs és Technológiai Minisztérium Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály
H-1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45. Tel.: +36 1 814-1818
A képzés felügyeletét ellátó szerv: Kelet-Magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály SzabolcsSzatmár- Bereg Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály
H-4400 Nyíregyháza, Törzs u. 108. Te.: +36 42 596 166 Fax.:+ 36 42 596 167 e-mail: szabolcs@kavk.hu
Iskolavezető: Lengyelné Várdai Katalin
Telefonszáma: 06-42/506-450
Email: educar98@gmail.com
WEB: www.educar.hu
facebook.com/educarsuli

Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E-000507/2014

SIKERES FELKÉSZÜLÉST ÉS VIZSGÁKAT KÍVÁNUNK AZ EDUCAR OKTATÓ CENTRUM BT. DOLGOZÓI
NEVÉBEN!

