Tanulótájékoztató a vállalási feltételekről (2.sz. melléklet)
Tehergépkocsi-vezetői alap- és továbbképzési képesítésre felkészítő képzés (GKI
szaktanfolyam)
1.

KÉPZŐ SZERV NEVE, CÍME, TELEFONSZÁMA
Teljes név: Waberer’s International Nyrt. - Nexpert Driver Autósiskola
Székhely: 1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.
Adószám: 10387128443
Képzőszervi azonosító szám: 3873;
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/004406;
Telefon: +36 1 421 6666 / 2893, 4413
E-mail cím: info@nexpertdriver.com,
Honlap: www.nexpertdriver.com; www.waberers.com

2.

CÉGFORMA
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

3.

CÉGJEGYZÉK SZÁM
01 10 041375

4.

ISKOLAVEZETŐ
Pjadik Igor László (e-mail: info@nexpertdriver.com, telefon: +36 1 421 6666/2893)

5.

ÜGYFÉLFOGADÁSI REND
1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.
telefon: +36 1 421 6666 / 2893, 4413
ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 08:30 – 12:30; Szerda: 12:30-16:30

6.

TELEPHELYEK
1239. Budapest Nagykőrösi út 351; telefon: +36 1 421 6666/2893, 4413

7.

SZAKTANFOLYAMRA VALÓ FELVÉTEL MÓDJA
Jelentkezés személyesen, ügyfélfogadási időben, tanfolyamkezdés pedig az előírt feltételeknek való megfelelés
esetén a tájékoztató átnézése, a felnőttképzési szerződés és a jelentkezési lap kitöltése és aláírása után.

8.

ELŐÍRT EGÉSZSÉGI ÉS PÁV ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATOK
102-es orvosi alkalmassági;

9.

TANFOLYAMRA VALÓ FELVÉTEL ÉS VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI, VIZSGAIGAZOLÁS KIADÁSÁNAK
FELTÉTELEI
Tanfolyamra az vehető fel, aki a „C”, „C1”, C1E, CE, kategóriák valamelyikéből érvényes vezetői engedéllyel
rendelkezik;
Vizsgára bocsátás feltételei:
Érvényes C, C1, C1E vagy CE kategóriás vezetői engedély
Kitöltött és aláírt felnőttképzési szerződés
Kitöltött és aláírt jelentkezési lap
Érvényes személyi igazolvány
Állandó magyarországi lakcímet igazoló lakcímkártya vagy Magyarországon bejegyzett vállalkozás foglalkoztatja
(Munkaszerződés)
1 db igazolványkép
GKI igazolvány (amennyiben rendelkezik vele)
Szaktanfolyam hiánytalan elvégzése (E-learning képzés esetén a képzési igazolást a kurzus végén
automatikusan elküldi a Rendszer a tanuló részére.)
Figyelem: az e-learning elméleti tanfolyamot a vizsga előtti napig hiánytalanul teljesíteni kell! Ellenkező
esetben a tanuló nem vehet részt a vizsgán! Újabb vizsga csak a pótvizsgadíj megfizetése esetén lehetséges!

10. A TANFOLYAMOK TÁRGYAI, ÓRASZÁMAI
Elmélet:
E-learning tananyag kötelező minimum tanulási idő 5 óra, maximum 60óra. Haladás az e-learning tananyagban
rugalmasan, a tanuló egyéni időbeosztása szerint történik. Teljesítményértékelés a modulok végén modulzáró
tesztel. Továbblépni a következő modulra csak sikeres modulzáró teszt után lehetséges. Tananyag
érvényessége első belépéstől számított 60nap / tanulási idő 60óra.
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A tananyag kiküldése után 1 hónapon belül regisztrálni kell, ezután már nem lehet elérni a tananyagot. A
tanfolyam megkezdését követően 12 hónapon belül sikeres vizsgát kell tenni. Ezután csak a képzés ismételt
elvégzése után lehet ismét vizsgázni.
Tehergépkocsi-vezetői alapképzés (CA)
Elmélet összesen: 30 óra
Gyakorlat összesen: (14óra)
Biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés: 10
Járművezetés a közúti forgalomban: 10 óra
óra
Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői
Előírások alkalmazása: 10 óra
gyakorlati ismeretek 2 óra
Egészségügyi, közúti közlekedési és
Járművezetés veszélyhelyzetek létrehozására
környezeti biztonság, szerviz, logisztika: 10 óra
alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor
berendezésen: 2 óra
Tehergépkocsi-vezetői továbbképzés (CT)
Elmélet összesen: 30 óra
Gyakorlat összesen: (5óra)
Biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés: 10
Járművezetés veszélyhelyzetek létrehozására
óra
alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor
Előírások alkalmazása: 10 óra
berendezésen: 5 óra
Egészségügyi, közúti közlekedési és
környezeti biztonság, szerviz, logisztika: 10 óra
Kiegészítő tehergépkocsi-vezetői alapképzés érvényes autóbuszvezetői képesítés birtokában (CKA)
Elmélet összesen: 12 óra
Gyakorlat összesen: (14óra)
Biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés: 5
Járművezetés veszélyhelyzetek létrehozására
óra
alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor: 2 óra
Előírások alkalmazása: 2 óra
Járművezetés a közúti forgalomban: 10 óra
Egészségügyi, közúti közlekedési és
Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői
környezeti biztonság, szerviz, logisztika: 5 óra
gyakorlati ismeretek 2 óra
Kiegészítő tehergépkocsi-vezetői továbbképzés érvényes autóbuszvezetői képesítés birtokában (CKT)
Elmélet összesen: 12 óra
Gyakorlat összesen: (5óra)
Biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés: 5
Járművezetés veszélyhelyzetek létrehozására
óra
alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor: 5 óra
Előírások alkalmazása: 2 óra
Egészségügyi, közúti közlekedési és
környezeti biztonság, szerviz, logisztika: 5 óra
Gyakorlati oktatás időpontját minimum 72órával korábban egyezteti a képzőszerv képviselője vagy vele
szerződött oktatója a tanulóval.
Tanórák időtartama: elméleti tárgyak 45 perc; gyakorlati tárgyak 50 perc.
Vizsgára a tanulót az iskola jelenti be az előre egyeztetett időpontra és helyszínre. Elméleti vizsgák
A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés (BSZAVSZ): 40 kérdésből álló feleletválasztós teszt. Az
elérhető pontszám 40 pont, a sikeres vizsgához legalább 30 pontot kell elérni (időtartam max 40perc)
Előírások alkalmazása (EASZ): 40 kérdésből álló feleletválasztós teszt. Az elérhető pontszám 40 pont, a sikeres
vizsgához legalább 30 pontot kell elérni (időtartam max 40perc).
Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika (EKKKBSZLSZ): 40 kérdéses
feleletválasztós teszt. Elérhető pontszám 40 pont, a sikeres vizsgához legalább 30 pont szükséges (időtartam
max 40perc).
Esettanulmány (ET): Írásbeli feladatsort (esettanulmányt) kell megoldani. A vizsga időtartama 120 perc. Az
elérhető maximális pontszám 100 pont, melyből a sikeres vizsgához legalább 60 pontot kell elérni.
Tehergépkocsi-vezetői kiegészítő ismeretek (CKIEGSZ): 40 kérdésből álló feleletválasztós teszt. A vizsga
időtartama 40 perc. Az elérhető maximális pontszám 40 pont, a sikeres vizsgához legalább 30 pontot kell elérni.
Gyakorlati vizsgák:
Járművezetés a közúti forgalomban tehergépkocsival (JVEZC): A vizsga időtartama 60 perc, melyből a
vizsgázónak a közúti forgalomban kell járművet vezetnie 50 percen keresztül. A vizsgabiztos a vizsgázó
teljesítményének értékelését és minősítését a Minősítő lapon végzi.
Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek tehergépkocsi-vezetők részére (JGKIC): A
kihúzott tételen lévő feladatokat kell megoldani vagy bemutatni. A vizsga időtartama 30 perc.
Járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán tehergépkocsival vagy korszerű szimulátor
berendezésen (SPECVC): A vizsga célja annak megállapítása, hogy a vizsgázó hogyan tudja kezelni a járművet
különböző útviszonyok mellett, nedves, síkos útfelületen. A vizsga időtartama 30 perc.

Vizsgakövetelmények:
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Elméleti vizsgák

Kiegészítő
Kiegészítő
tehergépkocsi- tehergépkocsivezetői
vezetői
Tehergépkocsi- Tehergépkocsialapképzés
továbbképzés
vezetői
vezetői
érvényes
érvényes
alapképzés – továbbképzés autóbuszvezetői autóbuszvezetői
CA
CT
képesítés
képesítés
birtokában birtokában –
CKA
CKT
A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű
vezetés (BSZAVSZ)

X

X

Előírások alkalmazása (EASZ)

X

X

Egészségügyi, közúti közlekedési és
környezeti biztonság, szerviz, logisztika
(EKKKBSZLSZ)

X

X

Esettanulmány (ET)

X

Gyakorlati vizsgák:

Tehergépkocsi-vezetői kiegészítő
ismeretek (CKIEGSZ)
Járművezetés a közúti forgalomban
tehergépkocsival (JVEZC)
Járművezetéshez kapcsolódó
gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek
tehergépkocsi-vezetők részére (JGKIC)
Járművezetés vészhelyzetek
létrehozására alkalmas tanpályán
tehergépkocsival vagy korszerű
szimulátor berendezésen (SPECVC)

X
X

X

X

X

X

X

X

X

11. OKTATÓJÁRMŰVEK
Iveco Eurocargo Dhollandia
12. HIÁNYZÁS PÓTLÁSÁNAK MÓDJA
A tanfolyamról a hiányzás nem megengedett, az esetleges hiányzást pótólni kell! Az elméleti előadások pótlása
ingyenes bármely párhuzamosan futó, vagy soron következő azonos kategóriájú tanfolyamban. Gyakorlati óra
kimaradás az oktatóval egyeztetett módon, időpontban pótolható.
13. TAN- VIZSGA- ÉS EGYÉB DÍJAK
Tehergépkocsi-vezetői alapképesítés: 113 400 Ft, vizsgadíj: 40 700 Ft (összesen kártyadíjjal: 164 000 Ft)
Tehergépkocsi-vezetői továbbképzés: 53 700 Ft, vizsgadíj: 13 800 Ft (összesen kártyadíjjal: 77 400 Ft)
Kiegészítő tehergépkocsi-vezetői alapképesítés: 109 200 Ft, vizsgadíj: 31.500 Ft (összesen kártyadíjjal: 150 600
Ft)
Kiegészítő Tehergépkocsi-vezetői továbbképzés: 49 500 Ft vizsgadíj: 4 600 Ft (összesen kártyadíjjal: 64 000 Ft)
GKI kártya kiállításának díja: 9 900 Ft
Gyakorlati vezetés óradíja - pótóra: 7 200 Ft / tanóra
Járművezetés szimulátor berendezésen - pótóra: 6 500 Ft / óra
14. TANTÁRGYI MENTESSÉGEK (előzetesen megszerzett tudás beszámítása):
A közlekedési hatóság a járművezetőt kérelmére a képzés meghatározott része alól mentesítheti, ha a
járművezető igazolja, hogy a képzési kötelezettsége egy részét más EGT-tagállamban teljesítette.
A mozgáskorlátozott, vagy siket tanulót a képzés elméleti tantárgyainak tantermi foglalkozásain való részvétel
alól - kérésére - az iskolavezető mentesíti. A mentesített tanulók felkészítésében a képző szerv a tanulóval
kötött külön megállapodás szerint működik közre.
15. ISKOLAVÁLTÁS
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Iskolaváltásra a befizetések és teljesítések elszámolása után van lehetőség, ha a Résztvevő valamennyi fizetési
kötelezettségének eleget tett. Más képzőszervtől érkező tanuló számára egyszeri adminisztrációs költség kerül
felszámításra: 25 000 Ft
16. OKTATÁSI HELYSZÍNEK
Elméleti oktatás helyszínei: 1239 Budapest Nagykőrösi út 351
Gyakorlati oktatás helyszíne: 1239 Budapest Nagykőrösi út 351
17. PÓTÓRÁK
Gyakorlati foglalkozáson a Tanuló felkészültségi szintjét az oktatónak kell felmérnie. Ha az oktató véleményével
nem ért egyet, akkor az oktató a vizsgára bocsátással szemben fenntartással élhet. Ha a Tanuló a kötelező
óraszám eltöltése után az oktató objektív megítélése szerint nincs még vizsgaérett állapotban, az oktató
javaslatára közös megegyezés alapján a Tanuló pótórákat tud venni. A gyakorlati pótóra díja a kategória
alapórájának díjával megegyező, és előre kell fizetni.
18. ENGEDÉLYEZŐ HATÓSÁG
Innovációs és Technológiai Minisztérium, Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály (e-mail: kepzeskghf@itm.gov.hu; levelezési cím: 1440 Budapest, Pf. 1., hivatali kapu: ITMKGHF, KRID: 366141392)
Felügyeleti szerv: KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. (KAV) Felügyeleti és
Módszertani Igazgatóság Székhely: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10. E-mail: info@kavk.hu

19. VIZSGÁZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
A tanulónak joga, hogy az általa befizetett összegért megfelelő szolgáltatást kapjon. A tanuló jogosult
panasszal élni, panaszát az iskolavezetővel megbeszélni. Tanulónak jogában áll az iskolával megkötött
felnőttképzési szerződést felmondani.
A vizsgázó kötelességei:
- személyi azonosságát érvényes személyi azonosító igazolvánnyal a vizsgabiztosnak igazolni,
- meglévő vezetői engedélyét a vizsgára magával vinni,
- a vizsgára bocsáthatóság körében és azt megelőzően valós tartalmú nyilatkozatokat tenni és valós adatokat
szolgáltatni;
- a vizsgán megfelelő öltözékben, pihenten jelenik meg és a vezetés képességére hátrányosan ható szerek,
gyógyszerek, alkohol, kábító, és ajzó szerek befolyása alatt vagy ezek maradványállapotában nem áll, amit a
vizsgaértékelő lapon lévő nyilatkozatának aláírásával igazol,
- a kötelezően előírt órák levezetését a vezetési kartonban aláírásaival igazolja
- a vizsga típusához tartozó vizsgadíjat megfizeti.
20. VIZSGADÍJAK, ÉS BEFIZETÉSÜK MÓDJA
A tanuló vizsgákra való bejelentését az autósiskola szervezi meg, ezért az alapvizsgák díjait a tandíjjal együtt az
autósiskolához kell befizetni. Pótvizsgák díja az ugyanolyan típusú alapvizsgák díjaival megegyezik.
Biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés: 4 600 Ft
Előírások alkalmazása: 4 600 Ft
Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika: 4 600 Ft
Esettanulmány: 8 000 Ft
Járművezetés a közúti forgalomban: 9 200 Ft
Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői ismeretek: 5 000 Ft
Járművezetés korszerű szimulátor berendezésen: 4 700 Ft
21. GKI KÁRTYA KIADÁSA
A GKI kártyát a sikeres vizsgát követően a jelentkezési lapon megadott értesítési címére kapja meg postai úton.
Amennyiben a vizsgázó a szaktanfolyammal párhuzamosan kategóriás képzésben vesz részt, kérheti, hogy
részére a GKI kártyát ne állítsák ki automatikusan a sikeres vizsga után, csak az autósiskolával egyeztetve - egy
későbbi időpontban, mikor már az új vezetői engedélyét kézhez kapta.
A jelen Vállalási Feltételekben és Tanulótájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben a polgári
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és a 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet előírásai az irányadók.

Budapest, 2022.04.21.
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