Hambalkó és Tsa Autósiskola Kft.
2400 Dunaújváros, Piac tér II. Szolgáltató Ház 1. emelet
06-30-537-5691
06-30-491-7912
7020 Dunaföldvár, Fehérvári utca 17.
06-30-261-1225
06-30-570-9922
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 17-0073-05

Személygépkocsi B kategória
E-learning
Tisztelt ügyfelünk!
Örömmel vettük döntését, hogy járművezetői vizsgára iskolánkban kíván felkészülni.
Kérjük, gondosan tanulmányozza át az alábbi tájékoztatót, amely segíti Önt, hogy megismerhesse a
tanfolyamra jelentkezésének és részvételének feltételeit, és többek közt tájékozódhat szolgáltatásaink árairól
is.
TANFOLYAMRA AZ A JELENTKEZŐ VEHETŐ FEL, AKI:



a vezetői engedély feltételéül meghatározott életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 hónapnál
fiatalabb
 az egészségügyi és pályaalkalmassági feltételeknek megfelel, valamint a 24/2005 rendelet alapján
közlekedésbiztonsági szempontból alkalmas,
 aki írni-olvasni tud
ÉLETKORI FELTÉTEL:
B kategória esetén: 17 év
TANFOLYAMRA TÖRTÉNŐ FELVÉTEL FELTÉTELEI:
Jelentkezéseket az előre meghirdetett időpontokra fogadunk el.
A tanfolyami névsorba felvételt az a jelentkező nyer, aki a kitöltött, aláírt jelentkezési lapot leadja, valamint
mellékeli
 a képzőszervvel kötött szerződést
 1. csoportú egészségügyi alkalmassági igazolását
 8. osztályos általános iskolai bizonyítványát (az eredetit)
 a tanfolyam kezdetekor tandíj első részletének befizetéséről szóló igazolást leadja
 ha van érvényes járművezetésre jogosító okmányát
Az érvényes vezetői engedéllyel rendelkezőknek nem kell mellékelni az egészségügyi alkalmassági igazolást
(ha a vezetői engedélye megfelelő orvosi alkalmasságot igazol).
Ha valamelyik tantárgy hallgatása, illetve vizsgája alól felmentést kér, csatolnia kell a mentesítésre jogosító
bizonyítvány fénymásolatát, az aláírt „Felmentési kérelmet” (az autósiskolában igényelhető), valamint az
eredeti okmányt jelentkezéskor be kell mutatni.
A jelentkezési lap elfogadásával és a vállalási feltétel átvételével szerződés jön létre a képzőszerv és a tanuló
között a képzés teljes elméleti és gyakorlati oktatásának végrehajtására.
JÁRMŰHASZNÁLAT: VÁLASZTHATÓ TÍPUSOK:
Trautmann Tamás (VW Polo), Primász Péter (Suzuki Baleno), Tánczos Tibor (Toyota Yaris), Popovits István
(Opel Astra), Varga Imre (VW Golf), Fenyővári Zoltán (Renault Megan), Éberhardt Tamás (Fiat Punto),
Baloni László (Suzuki Swift), Tóth János (Suzuki Witara), Czimmermann László (Honda Jazz), Vass József
(Skoda Fabia) Zatkó András (Honda Jazz)
TANFOLYAMDÍJAK:
Elmélet

Gyakorlat

Összesen

49.000 Ft

180.000 Ft

229.000 Ft

(A teljes tandíj tartalmazza az elméleti e-learning oktatást online teszttel és a 30 óra gyakorlati oktatást.)
A tanfolyami szolgáltatást (elmélet, gyakorlat) csak előzetes díjfizetés ellenében lehet igénybe venni.
Lehetőség van a tandíj részletekben történő befizetésére is. Ebben az esetben az első részlet a tanfolyam

megrendelésekor esedékes, a további részleteket pedig olyan ütemezéssel kell befizetni, hogy az igényelt
szolgáltatás tandíjfedezete rendelkezésre álljon.
A tandíj és vizsgadíj befizetés csak és kizárólag banki átutalással, illetve készpénzben, vagy bankkártyával az
irodánkban történhet!
Ettől eltérő befizetés (pl. készpénz átadása oktatónak számla nélkül) TILOS!
TANFOLYAM MENETE:
Miután a tanuló teljesítette a tanfolyamra történő felvétel feltételeit, az iskola regisztrálja a megadott email címmel, amire kap egy üzenetet, benne egy linkkel. Ezen regisztrálva kezdheti meg a tanfolyamot.
A képzés végén kap egy igazolást arról, hogy elvégezte a tanfolyamot, az iskola csak ezután adhatja le
elméleti vizsgára!
Ez a több modulból álló online tananyag a regisztrációtól számítva 180 napig érhető el. A modulok
sikeres teljesítését követően a tanulónak lehetősége van gyakorolni az elméleti vizsga kérdéseit is!
A tanfolyam kezdetétől számítva 9 hónapon belül teljesülnie kell egy vizsga eseménynek,1 éven belül pedig
sikeres kersz vizsgát kell tenni.
VIZSGADÍJAK:
KRESZ

Forgalom

Összesen

4600 Ft

11.000 Ft

15.600 Ft

ELSŐSEGÉLY TANFOLYAM:
Ha a tanuló nem rendelkezik elsősegély kártyával, illetve az elsősegélyt mentesítő kategóriájú jogosítvánnyal,
abban az esetben elsősegély-nyújtó vizsgát kell tennie. Erre is lehetősége van iskolánkban a Magyar
Vöröskereszt szervezésében. Várható díja vizsgadíj + tandíj: 25.000 Ft.
OKTATÁSI HELYSZÍNEK CÍME:
Elméleti oktatás: az autósiskola tantermeiben , igény esetén vidéki helyszíneken
Járműkezelési oktatás: 2400 Dunaújváros, volt szovjet laktanya
Forgalmi oktatás: A forgalmi oktatás és a vizsga helye többnyire Dunaújváros. Forgalmi oktatás váltási
helye: Dunaújváros, Béke tér (parkoló)
A TANFOLYAM KÖTELEZŐ ÓRASZÁMAI:
Kategória
B

óra
28

Elméleti és bü tárgyak
K
Ve
Szü
Mu
X
X
X
0

K: Közlekedési ismeretek
Ve: Vezetéselmélet
Szü: Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
Mu: Munkavédelem , tűzvédelem, szállítás

Bü
0
Bü:
A:
F:
V:

Járművezetés gyakorlat
óra
A
F
V
30
9
20 + 1
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés
alapoktatás
alapoktatás
vizsga

A tanfolyamról bővebb felvilágosítást a vállalási feltételek kiadványunkból kaphat, illetve tájékoztatást kérhet
bármelyik irodánkban, illetve az iskolavezetőtől bármilyen kérdésre vonatkozóan.
Vállalási feltételeinket elolvashatja a weboldalunkon is:
www.hambalkoautosiskola.hu
info@hambalkoautosiskola.hu
A képzési költség (KK) forintban való meghatározása:244.600 Ft

ÁKÓ: B\2019\4\gyakorlat\ 102.03% B\2020\1\gyakorlat\ 142,66%
VSM: , B\2019\4\elmélet\57.26%, B\2019\4\forgalom\55.32% B\2020\1\elmélet\60,15%,
B\2020\1\forgalom\45,57%

