
Vállalkozási feltételek,, EÜ” kategória 

 

A képzőszerv megnevezése:   
 

Mádl Jenő EV. 

Címe: 8400 Ajka Timföldgyári út 6 

e-mail cím: madljeno@gmail.com 

Tel: +36-30-6805701 

www.madljeno.hu 

 

 
Formája:   
 

Egyéni Vállalkozó 

EV-985745 

Nyilvántartási szám: 3761980 

Iskolavezető: Mádl Jenő  

e-mail cím: madljeno@gmail.com 

Tel: +36-30-6805701 

 

 
Ügyfélfogadás: 
 

Cím: 8400 Ajka Szabadságtér 20 /Héliosz Üzletház Földszint/ 

Tel: +36-30-6805702 

          Hétfő :                15-16 ig  

                      Kedd :     8-9 ig 15 -16 ig 

                     Szerda:     8-9 ig 15 -16 ig 

                Csütörtök:      8-9 ig 15 -16 ig 

                     Péntek:     8-9 ig 15 -16 ig  

Munkaszüneti napokon és nyitvatartási időn kívül telefonos egyeztetéssel állunk 
rendelkezésre. 

 

 

 

http://www.madljeno.hu/
mailto:madljeno@


Telephely:  
 

8400 Ajka Szabadságtér 20 /Héliosz Üzletház Földszint / 

Tel: +36-30-6805701, +36-30-6805702 

Elsősegély-nyújtási ismeretek: 

A tanfolyam és a vizsga a Vöröskereszt szervezésében a jogosítvány 
kézhezvételéhez szükséges / csak vizsgaköteles/. 

Tandíj: 

Tanfolyam      10 000 Ft      

EÜ. vizsgadíj Vöröskereszt 15 500 Ft 

              Tandíj és vizsgadíj befizetése csak készpénzben lehetséges! 

Iskolánk folyamatosan indítja a tanfolyamokat rugalmas időbeosztással akár  hétvégi 
tanfolyamokkal,  kis létszámmal is!  

 

 

Vizsgára bocsátás feltételei: 
 

- a jelentkező írni, olvasni tud 
- a 13,5 életévét betöltötte,  
- kitöltött jelentkezési lap; 
- vizsgadíjat befizette 

 
 
 
Jogosítvány kiadásának a feltételei: 
 

Sikeres forgalmi vizsgát követően a 

Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Ajka Járás 

Kormányablak 

8400 Ajka Új Élet utca 8. 

A vizsgázó sikeres forgalmi vizsga után három munkanap múlva mehet a VEZETŐI 

ENGEDÉLY igénylés miatt, amennyiben az  elsősegélynyújtó tanfolyam elvégzését 

tanúsító igazolványt bemutatja. 

 

 

 



 

 

A képzés alóli Mentesség: 

 

Az elméleti foglalkozásain való részvétel alól azt a tanulót, aki a tantárgyak 

megfelelő képesítésével rendelkezik. 

A mentesített tanulók felkészítésében a képző szerv a tanulóval kötött külön  

megállapodás szerint működik közre. 

  

Az oktatás helyszíne: 

 

Elmélet:  Online (otthontanulás) 

    8400 Ajka Szabadság Tér 20 Héliosz Üzletház Földszint 

                    Kihelyezett tanfolyamoknál változó 

Vizsga helyszín: Ajka Tűzoltó utca 11 Vöröskereszt Iroda 

 

A tanuló jogai és kötelezettségei: 

 

A tanuló joga: 

A szerződésben részletezett díjak ellenében vegyen részt a képzésen, 

A tanfolyamra meghatározott részletfizetési kedvezményt igénybe venni 

Joga, hogy az oktatás során felmerülő problémáival felkeressen az iskolavezetőt, és  

panasszal éljen. 

 

A tanuló Kötelessége: 

A foglalkozásokon káros befolyásoltság nélkül, kipihent állapotban megjelenni 

Az oktatás során baleseti és tűzvédelmi előírásokat betartani 

A foglalkozásokon kulturáltan – tanulótársait és az oktatás menetét nem zavarva – 
viselkedni 

A foglalkozásokon személyesen részt venni, hiányzásait pótolni 

A foglalkozásokon az oktató iránymutatása szerint dolgozni és rendszeresen 
készülni 

  


