TÁJÉKOZTATÓ!

„AM”(Moped) „A1” „A2” „A24” kategóriákhoz.
A Dekmár és Társa Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság –
rövidített neve: Dekmár és Társa Kft. Autósiskola minden héten hétfőn indít tanfolyamot
de.9.30 és du. 16.30- órakor.
Cím: 1106 Budapest Gyakorló utca 4/E. fsz. 3.
Telefon: 061-260-4985
0620/9461728 vagy 0620-9414695
E-mail: dekmarautosiskola@gmail.com
Web:dekmarautosiskola.hu
Cég formája: Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.)
Cégbírósági bejegyzés száma: Cg: 01-09-673543/5
Az iskolavezető neve: Dekmár Tamás
Iskolavezető elérhetősége: 0620-9414695
Email címe: dekmarautosiskola@gmail.com
Ügyfélfogadó címe: 1106 Budapest Gyakorló u. 4/E. fsz. 3.
Telefon száma: 260-4985
Ügyfélfogadási időpont: Hétfőtől –Csütörtökig 9:00-17:00 óráig
Pénteken 9:00.-tól 15:30
A cég székhelye: 1106 Budapest Gyakorló u. 4/E. fsz. 3. Telefon: 260-4985
Az autósiskola BFK által megadott statisztikái:
Átlagos képzési óraszám (2022/1.negyedév): -- -Átlagos képzési óraszám (2022/2.negyedév): 201.15%
Vizsgasikerességi mutató (elmélet: 2022/1 negyedév):
Vizsgasikerességi mutató (elmélet: 2022/2.negyedév): 81.82%
Vizsgasikerességi mutató (gyakorlat: 2022/1.negyedév):
Vizsgasikerességi mutató (gyakorlat: 2022/2.negyedév): 84.24%
A tanfolyamra való felvétel módja: A tanfolyamra csak az vehető fel, aki megfelel a külön
jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági, egészségi és pályaalkalmassági
feltételeknek, és aki a vezetői engedély kézhezvételétől számított korhatárnál legfeljebb 6
hónappal fiatalabb.
Az a tanuló, aki az előbbi feltételeknek megfelel, felvételkor hoznia kell magával:
1. Orvosi alkalmassági véleményt (háziorvosnál beszerezhető).
2. Ki kell töltenie egy jelentkezési lapot.
3. A tanfolyam elméleti díját be kell fizetnie.
Vizsgára bocsátás feltétele:
Elméleti vizsgára csak az bocsátható, aki a jelentkezéshez szükséges összes feltételnek
megfelel, felkészültsége, tudása a vizsgára elegendő, életkora a gyakorlati vizsgához
szükséges életkornál legfeljebb 3 hónapnál fiatalabb és a vizsgadíjat befizette.

Elmélet vizsga hely
Utánképzési osztály.
Járműkezelési vizsgára csak az bocsátható, az elméleti vizsgáit sikeresen letette, és a
felsorolt életkornak megfelel, valamint a Jk. vizsgadíjat befizette.
„AM”14 év. „ A1”kategória 16 év.
„A 2”kategória 18 év. „A” 24 év.

Forgalmi vizsgára csak az bocsátható, aki a Jk. vizsgáit sikeresen letette és a forgalmi
vizsgadíját, valamint kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette.
A járművezetői tanfolyam tantárgyai, óraszámai és tanórák időtartamai:
Elméleti képzés:
„AM”:kat
Kresz, Járművezetés elmélete, (J.e.)
16. óra
„A 1” kat:Kresz, J.e., Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek, (Szü.)
24. óra
„A 2”: Kresz, J.e., Szü.,
24. óra
„A 24 ”felett: Kresz, J.e., Szü.,
24. óra
Az órák időtartama 45 perc, 10perces szünetekkel, egy napon 4 elméleti óra oktatható.
A tanfolyam ideje:

Délelőtt
9.30-tól
13. 00-óráig
Délután
16.30-tól
20.00-óráig
A tanfolyam tantárgyainak óraszámaiban, és a tanórák sorrendiségében bekövetkezett
változások jogát az autósiskola fenntartja.
Gyakorlati képzés:
A gyakorlati foglalkozáson csak az vehet részt, aki sikeres elméleti vizsgán tett.
A járművezetési gyakorlatkötelező minimális óraszám:
AM:
Alapoktatás 4 óra, főoktatás (városi vezetés) 6 óra, vizsga 1 óra
A1:
Alapoktatás 6 óra, városi vezetés 10 óra, vizsga 1óra
A2
Alapoktatás 6 óra, városi vezetés 10 óra, vizsga 1 óra
A: 24 év felett:
Alapoktatás 10 óra, városi vezetés 16 óra, vizsga 1óra
Az órák időtartama 50 perc, 10 perces szünetekkel. Naponta alapoktatásban legfeljebb 2 óra,
főoktatásban legfeljebb 4 óra vezethető 2+2 órás bontásban, melyek között legalább 1 óra
szünetet kell tartani.
Az oktatáshoz használt járművek: „A’’ kategóriához HONDA
„A1’’ kategóriához YAMAHA 125 SR
„A2’’ kategóriához KAWASAKI EN500
AM„ kategóriához PIAGGIO
Ha a tanuló magának szeretne motort biztosítani, akkor azt előtte a Budapest Főváros
Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Járművezető
Vizsgáztatási és Utánképzési osztálynál be kell mutatni.
A hiányzás pótlása: Az elméleti oktatásról való hiányzás pótlását az autósiskolának
biztosítani kell megfelelő díjazás ellenében. Ebben az esetben az autósiskola óradíja
3. 000,Ft/óra. A gyakorlati vezetés esetén a hiányzásról az oktatási szerződésben foglaltak
szerint kell eljárni.
A tanuló áthelyezése esetén a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módjáról a
bizonylati album VIII. és 5. számú mellékletében leírtak alapján kell eljárni.
Tandíj befizetése: Elméleti tanfolyam díja 50% kedvezmény így:
Moped
30.000,-Ft.
„A1”, „A 2”, „A 24 év felett”
35.000,-Ft
Gyakorlati oktatás díja:
A kötelező gyakorlati óraszámok óradíja: 6 000,-Ft/óra
Többszöri részletfizetési lehetőség!
A gyakorlati vezetés tandíját az oktatóval történt megbeszélés alapján lehet fizetni.
A tanuló áthelyezés esetén a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módjáról a
bizonylati album VIII. és 5. számú mellékletében leírtak alapján kell eljárni.

Gyakorlati oktatás helyszíne: Hofherr A. utcai tanpálya
Az autósiskola felügyeleti szerve és telefonszáma:

XI. ker. Petzvál József u. 39.
Telefon: 371-3030.
A vizsgázó jogait és kötelezettségeit az autósiskola és a tanuló között beiratkozáskor létrejött
oktatási szerződés tartalmazza, ami nem lehet ellentétes
az idevonatkozó törvényerejű rendeletekkel.
Vizsgadíjak és azok megfizetésének módjai:
Minden motoros kategóriához kivétel a moped:
Elméleti vizsgadíj: 4 .600,-Ft
Járműkezelési vizsgadíj: 4. 700,-Ft
Forgalmi vizsgadíj: 11. 000,-Ft
Moped: Elméleti vizsgadíj: 4. 600,-Ft
Járműkezelési vizsgadíj: 3. 600,-Ft
Forgalmi vizsgadíj: 3. 600,-Ft
A vizsgadíjat mindig a vizsgára való jelentkezéskor kell fizetni. A befizetett összegről a
tanuló számlát kap.
A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos: Sikeres forgalmi vizsga után a tanuló a vezetői
engedélyt az alábbiak szerint veheti kézbe.
Sikeres forgalmi vizsga után 3 munkanap elteltével Kormányablakban intézhető.A vezetői
engedély kézhezvételének feltétele az elsősegély-nyújtási ismeretekből tett vizsga
sikeres letétele, amit a Vöröskereszt által kijelölt vizsgahelyeken lehet letenni. A vizsgára
felkészítő tanfolyamokat igény esetén megszervezzük.
Az autósiskola vezetője: Dekmár Tamás
Cím: 1106 Budapest, Gyakorló utca 4/E fszt.3
Tel: 260-4985 vagy 0620-9414695
E-mail:dekmarautosikola@gmail.com
Web:dekmarautosiskola.hu
Budapest 2022. Szeptember 05

Dekmár Tamás
Iskolavezető

