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HAMBALKÓ ÉS TÁRSA
AUTÓSISKOLA KFT.
VÁLLALÁSI FELTÉTELEK
Tisztelt Ügyfelünk!
Örömmel vesszük 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.
Köszönjük bizalmát, jó felkészülést, sikeres vizsgákat és balesetmentes
közlekedést kívánunk!
_____________________________________________________________

A képző szerv tájékoztatási kötelezettsége a
képzésben résztvevők számára:
1.Cég teljes neve: Hambalkó és Társa Autósiskola Szállítási és Oktatási Kft.
A rövidített neve: Hambalkó és Társa Autósiskola Kft
Cím:. 7020 Dunaföldvár, Fehérvári utca 17.

2400 Dunaújváros, Piac tér, II. Szolgáltatóház I. emelet
E-mail cím: info@hambalkoautosiskola.hu
Honlap: www.hambalkoautosiskola.hu
Telefonszám (iskolavezető): 06-30/9472-141
2. Cégforma: korlátolt felelősségű társaság
3. Cégbírósági bejegyzés száma: Cg. 17-09-005652/3
4. Iskolavezető neve: Hambalkó János.
Telefonszám (iskolavezető): 06-30/9472-141
E-mail cím: info@hambalkoautosiskola.hu
5. Ügyfélfogadó címe:
7020 Dunaföldvár, Fehérvári utca 17.
Ügyfélfogadó tel.: 30/237-9848
2400 Dunaújváros, Piac tér, II. Szolgáltató Ház, 1.emelet
Ügyfélfogadó tel: 06-30/618-9399
Ügyfélfogadás ideje:

Dunaújváros:
hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek: 09:00-16:00
Dunaföldvár:
hétfő, kedd,szerda, csütörtök,péntek:
09:00-16:00

6. Telephely: 7020 Dunaföldvár, Fehérvári út 17.
Tel.: 06-30/237-9848
2400 Dunaújváros,Piac tér, II. Szolgáltató Ház 1.emelet
Tel:06-30/618-93-99
 A TANFOLYAMRA VALÓ FELVÉTEL MÓDJA:
Tanfolyamra az a jelentkező vehető fel, aki:
 a vezetői engedély feltételéül meghatározott életkort betöltötte, vagy
annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb
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 az egészségügyi és pályaalkalmassági feltételeknek megfelel.
 aki 8 általános iskolai végzettséget eredeti okirattal igazol
Kivételek:
 A kategória esetén 2 év A2 alkategóriába tartozó motorkerékpár vezetői
engedély, vagy 24. életév betöltése esetén ,
 C kategória esetén B kategóriás vezetői engedély megléte és 21 éves
életkor, 2. csoportú orvosi alkalmasság
 C+E kategória esetén C kategóriás vezetői engedély megléte, valamint ha
a kezdő vezető engedély már lejárt és 21 éves életkor, 2. csoportú orvosi
alkalmasság
 D kategória esetén B és C kategóriás érvényes vezetői engedély,
gyakorlati oktatáshoz betöltött 24 éves életkor és 2. csoportú orvosi
alkalmasság

 AZ ELŐÍRT EGÉSZSÉGI ÉS PÁV ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATOK
KATEGÓRIÁNKÉNT:

(13/1992 ( VI.26.) NM RENDELET ALAPJÁN
A közúti járművezető-jelöltet és a közúti járművezetőt az előzetes, az időszakos
vagy soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálat alkalmával az alábbi két csoport
valamelyikébe kell sorolni:
a) az 1. alkalmassági csoportba kell sorolni azt a közúti járművezetőt, aki a közúti
közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és
visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR.) 2.
melléklete szerinti „A1” alkategóriába, „A2” alkategóriába, „A” korlátozott
kategóriába, „A” kategóriába, „B1” alkategóriába, „B” kategóriába, „B+E”
kategóriába tartozó járművet vezet vagy kíván vezetni;
b) a 2. alkalmassági csoportba kell sorolni azt a közúti járművezetőt, aki
ba) a KR. 2. melléklete szerinti „C1”, „C1+E”, „C”, „C+E”, „D1”, „D1+E”, „D”,
„D+E” kombinált vagy „TR” trolibusz kategóriába tartozó járművet vezet vagy kíván
vezetni,
bb) a közúti közlekedési szolgáltatás keretében közúti járművet, megkülönböztető
jelzéssel ellátott közúti járművet vezet vagy kíván vezetni, valamint akit közúti
járművezetői munkakörben foglalkoztatnak, függetlenül a vezetni kívánt jármű
kategóriájától.
(2) Az egészségi alkalmasságot arra a csoportra vonatkozóan kell megállapítani,
amelyre azt az orvosi vizsgálaton megjelent személy kérte. Az 1. alkalmassági
csoportra vonatkozóan alkalmasnak minősített személy nem folytathat olyan
járművezetői tevékenységet, amelyhez a 2. alkalmassági csoport szerinti egészségi
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alkalmasság megállapítása szükséges. A 2. alkalmassági csoportba sorolt személyt,
egészségi alkalmasságának megállapítása esetén, alkalmasnak kell tekinteni az 1.
alkalmassági csoport tekintetében is.

Rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat szükséges:
Páv I – III kategóriába nem tartozó járműkategória esetén, gépjárműveztetési
gyakorlatból 2 éven belül az 5. sikertelen vizsgát követő vizsga letételéhez.
A gépkocsivezetői munkakörök betöltéséhez szükséges minősítések:
PAV I. Megkülönböztető jelzést használó gépjármű vezetéséhez. (legfeljebb 5
évre adható).

PAV II.
- közúti közlekedési szolgáltatás keretében személyszállítást végző
autóbusz, trolibusz, személygépkocsi,
- a nemzetközi közúti személyszállítást végző autóbusz – amelyben a
vezetőülésen kívül legalább 17 állandó ülőhely van,
- veszélyes áru szállítását végző gépjármű vezetéséhez
PAV III.
- a 7500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó, közúti
közlekedési szolgáltatást végző tehergépkocsi, vontató, nyerges vontató és
járműszerelvény
- a 7500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó, nemzetközi
közúti áruszállítást végző tehergépkocsi, vontató, nyerges vontató és
járműszerelvény vezetéséhez.
9. TANFOLYAMRA TÖRTÉNŐ FELVÉTEL ÉS VIZSGÁRA
BOCSÁTÁS
FELTÉTELEI
KATEGÓRIÁNKÉNT.
A
VIZSGAIGAZOLÁS KIADÁSÁNAK A FELTÉTELEI ( ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI
ISMERETEK
MEGSZERZÉSÉRE
VONATKOZÓ
RENDELKEZÉSEK):
Jelentkezéseket az előre meghirdetett időpontokra fogadunk el.
A tanfolyami névsorba felvételt az a jelentkező nyer, aki a kitöltött, aláírt
jelentkezési és vizsgalapot leadja, valamint mellékeli:
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a képzőszervvel kötött szerződést,
az egészségügyi alkalmasság igazolását,
2 db igazolványképet,
a tanfolyam beiratkozás napjától számított 3 napon belül leadja a tandíj és
a vizsgadíj első részletének befizetéséről szóló igazolást,
ha van érvényes járművezetésre jogosító okmánya, az eredetit (nem
fénymásolatot!) bemutatja,
AM kategóriában: - nem kell az egészségügyi alkalmasság igazolása
8 általános iskolai végzettséget eredeti (nem fénymásolat!) okmánnyal
igazol (kivéve az AM kategóriánál, ha a tanuló még nem végezte el a 8
általános iskolai osztályt, de írni, olvasni tud)

Az érvényes vezetői engedéllyel rendelkezőknek nem kell mellékelni:
- egészségügyi alkalmassági igazolást (ha a vezetői engedélye megfelelő orvosi
alkalmasságot igazol).
Ha valamelyik tantárgy hallgatása, illetve vizsgája alól mentesítést kér, csatolnia
kell a mentesítésre jogosító bizonyítvány fénymásolatát, 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, melyet a képzőszerv öt évig megőrizni köteles.
Amennyiben a jelentkező a tanfolyam megkezdése után részvételét visszamondja
(azaz a megállapodást felbontja), a befizetett elméleti és biztonsági üzemeltetés
tandíjrész foglalónak tekintendő, és mint ilyen, a képzőszervnél marad.
Amennyiben a jelentkező a megállapodást a képzés egy részének elvégzése után
bontja fel (pl. az elmélet után vagy a vezetés megkezdése után, kéri képzési
igazolását)

A „Képzési igazolás tanuló áthelyezéshez” nyomtatványt a tanuló kérésére
3 munkanapon belül ki kell állítani.
Vizsgára bocsátás feltételei:

Az elméleti vizsgára bocsátás feltételei
Elméleti vizsgára az bocsátható, aki
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(1)a tanfolyam elméleti részét elvégezte és az erről szóló kiállított igazolást a
közlekedési hatóság részére bemutatta vagy annak elvégzése alól mentesült, továbbá
aki a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok
kiadásáról és visszavonásáról szóló rendelet alapján tanfolyammentes vizsgát tehet,
b) megfelel a külön jogszabályokban meghatározott egészségügyi és
pályaalkalmassági, valamint - írásbeli nyilatkozata alapján - a külön jogszabályban
meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek,
c) nem gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló
vizsga esetén, írni, olvasni tud,
d) a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül - a „K” kategóriás
jármű vezetője kivételével - a jogszabályban előírt életkornál
da) tanfolyami képzés esetén legfeljebb három hónappal fiatalabb,
e) a gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga
esetén az alapfokú iskolai végzettség meglétét hitelt érdemlő módon igazolja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítése esetében is kizárólag az
bocsátható elméleti vizsgára, akinek a közlekedési igazgatási hatóság vagy külön
jogszabályban meghatározott külföldi hatóság által kiállított
a) „C” kategóriás vizsgához „B” kategóriára érvényes vezetői engedélye van;
b) „D” kategóriás vizsgához „B” és „C” kategóriára érvényes vezetői engedélye
van;
c) a kombinált kategóriás vizsgákhoz a vonó jármű kategóriájára, alkategóriájára
érvényes vezetői engedélye van, és a külön jogszabályban meghatározott kezdő
vezetői minősítés megszűnt;
(3) A (2) bekezdésben előírt, érvényes vezetői engedély helyett - a képzés és a
vizsgáztatás tekintetében - egy évig el kell fogadni a feltételként meghatározott
kategória megszerzését tanúsító, a közlekedési hatóság által kiállított, a forgalmi
vizsga teljesítéséről szóló vizsgaigazolást. Az egy évet az adott kategóriára vonatkozó
utolsó sikeres vizsga letételének időpontjától kell számítani.
(4) Az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feltétel igazolható:
a) a személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon
szerzett doktori címmel,
b) az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti-, vagy közjegyző, vagy a
kiállító által hitelesített példányával, külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az
eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az
oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési
hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), valamint
c) a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan - hatáskörrel rendelkező magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági
bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem
régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony
igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább
6

alapfokú végzettséget igazol vagy annak meglétét előfeltételezi.

A gyakorlati

vizsgára bocsátás feltételei
(1) Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki
Aki az elméleti vizsgára bocsátás feltételeinek megfelelt
b)a jogszabályban a vezetői engedély kiadásának feltételéül előírt életkort
betöltötte; „M” kategóriás járműkezelési vizsgát tehet az is, aki az előírt életkort még
nem töltötte be, forgalmi vizsgára azonban csak a 14. életév betöltése után bocsátható.
Közoktatási intézmény által végzett képzés esetén gyakorlati vizsgára bocsátható az is,
aki a jogszabályban meghatározott életkornál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb, azonban
forgalmi vizsgára csak a jogszabályban meghatározott életkor betöltése után
bocsátható,
c) az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott, vagy a 9. § (7) bekezdése
alapján a vizsgakötelezettség alól mentesült és a közlekedési alapismeretek vizsgája
érvényes, továbbá
d)a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részét az 5. § (3)
bekezdésében foglaltak szerint elvégezte és az erről szóló 7. § szerint kiállított
igazolást a közlekedési hatóság részére bemutatta; ez a követelmény nem vonatkozik
arra, aki a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részének az elvégzése alól
felmentést kapott, továbbá aki a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti
közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló rendelet alapján
tanfolyammentes vizsgát tehet.
(2) Forgalmi vizsga - a „B” kategóriás képzés kivételével - sikeres járműkezelési,
vagy rutin és biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsga után tehető.
(3) Elméleti vizsga és tanfolyam nélkül is gyakorlati vizsgára bocsátható az, aki
a) automatikusan működtetett tengelykapcsolóval, illetőleg sebességváltóval
felszerelt gépjármű vezetésére korlátozott vezetői engedélyét hagyományosan
működtetett erőátvitelű gépjármű vezetésére terjeszti ki, vagy
b) mint mozgássérült, meghatározott jármű vezetésére jogosító érvényes vezetői
engedélyét más - de ugyanabba a kategóriába tartozó - jármű vezetésére kívánja
érvényesíttetni, vagy
c) a meglévő lassú jármű vezetésére jogosító vezetői engedélyét (járművezetői
igazolványát) „T” kategóriára kívánja kiterjeszteni, vagy
d) számára a bíróság - külön jogszabály alapján - a járművezetés újbóli gyakorlását
a járművezetéshez szükséges jártasság igazolásától tette függővé.
(4) A 10. § (2) bekezdésének a) és e) pontjaiban foglalt kategóriás, alkategóriás
forgalmi vizsgára abban az esetben bocsátható a közúti járművezető, ha az
előfeltételként meghatározott kategóriából már minden vizsgakötelezettségének
sikeresen eleget tett.
(5) Az (1) bekezdés c) pontjában előírt feltételek teljesülésének hiányában is
gyakorlati vizsgára bocsátható az, aki
a)„A korl.”, „A2” kategóriás vizsgához - egy évnél nem régebben szerzett - „A1”
alkategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik;
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b) „A” kategóriás vizsgához - egy évnél nem régebben szerzett - „A1” alkategóriás
vagy - egy évnél nem régebben szerzett - „A korl” vagy „A2” kategóriás vezetői
engedéllyel rendelkezik;
c) „C” kategóriás vizsgához - egy évnél nem régebben szerzett - „C1” alkategóriás
vezetői engedéllyel rendelkezik.
(6) Az (5) bekezdésben említett, valamint a 10. § (2) bekezdésében előírt vezetői
engedély helyett egy évig el kell fogadni a feltételként meghatározott kategória
megszerzését tanúsító - a közlekedési hatóság által kiállított - a forgalmi vizsga
teljesítéséről szóló vizsgaigazolást. Az egy évet az adott kategóriára vonatkozó utolsó
sikeres vizsga letételének időpontjától kell számítani.

Az egyes járműkategóriák vizsgáit az első sikeres elméleti vizsgától számított 2
éven belül kell befejezni. Két év eltelte után csak tanfolyam – kötelezettség
ismételt teljesítése után lehet vizsgázni. Ötszöri sikertelen forgalmi vizsga után
újbóli vizsgán csak sikeres pályaalkalmassági vizsgálat után lehet részt venni,
vagy 2 év elteltével új tanfolyamra jelentkezni. Gyakorlati vezetés alap és
pótvizsgára a szakoktatóval egyeztetett időpontban kerül sor. Az időpontok
esetleges megváltozásából eredő károkért felelősséget vállalni nem áll
módunkban, az egyes vizsgák időpontjait a Fejér Megyei Kormányhivatal
Közlekedési Felügyelősége igazolja vissza.
Amit a hatósági vizsgáról általában tudni kell:
-

-

-

-

Pontos időben kell megjelenni.
Valamennyi vizsgán a tanulónak igazolnia kell személyazonosságát (érvényes
személyi igazolvány, ennek hiányában útlevél, katonakönyv, diákigazolvány, ha a
tanuló még nem töltötte be a 14. életévét).
Akinek más járműkategóriára érvényes vezetői engedélye van, azt be kell mutatni.
Aki a vizsgán valamely tárgyból nem felelt meg, az legalább három nap eltelte után
tehet csak újbóli vizsgát.
Elméleti vizsga számítógépes vizsgáztatás formájában történik, előzetes számítógépkezelői tudás nem szükséges hozzá, mivel a vizsgázónak a válaszait egy
érintőképernyőn kell megadnia a megfelelő válaszbetűjel megérintésével.(A
tesztvizsga gyakorló változatát a hallgatók az elméleti tanfolyamon megismerik)
Elméleti vizsgára tollat is kell vinni!
Írásbeli vizsga helyett a vizsgabizottság vezetőjének engedélye alapján szóbeli
vizsgát tehet az, aki a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszéli, illetőleg érti,
vagy a vizsga időpontjában egészségi állapota miatt írásbeli vizsgára képtelen
állapotban van.
A vizsgát a vizsgabiztos köteles felfüggeszteni és a Fejér Megyei Kormányhivatal
Közlekedési Felügyelősége hat hónapra eltilthatja azt, aki
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-

-

-

személyazonossága tekintetében a vizsgabiztost megtévesztette, vagy
megkísérelte,
 a vizsgán szeszes ital, vagy más hasonlóan ható szer hatása alatt van,
 egyébként a jármű biztonságos vezetésére alkalmatlan állapotban van,
 a vizsgabiztos döntésének meghozatalában előny adásával vagy ígéretével,
fenyegetéssel befolyásolni törekedett.
A vizsgát a vizsgabiztos felfüggesztheti és a vizsgabizottság vezetője három hónapra
eltilthatja azt, aki a vizsga rendjét megzavarta.
Szemüveg, kontaktlencse használata, (ha orvos előírja) a gyakorlati vizsgán kötelező!
Vizsgának megfelelő kulturált öltözékben, valamint AM, A1, A2, A kategóriás
vizsgán megfelelő zárt öltözékben kell megjelenni.(védőkesztyű, csizma, protektoros
védőruha, bukósisak, szemüveg)
A tanfolyam elvégzéséhez rendelkezésre álló idő: Az elméleti tanfolyam
megkezdésétől számított 9 hónapon belül meg kell kezdeni minden elméleti vizsgát,
amelyet 1 éven belül sikeresen teljesíteni kell. Amennyiben a tanuló ennek nem tesz
eleget, újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet.
A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes. Ha a vizsgázó a
meghatározott időtartam alatt az adott kategóriához, alkategóriához, kombinált
kategóriához tartozó vizsgákat sikeresen nem fejezi be, minden sikeres vizsgája
érvényét veszti. Újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet.

A vizsgaigazolás kiadásának feltételei:
A tanuló sikeres vizsgája után az azt követő 3. munkanapon belül Fejér Megyei
Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége (Dunaújváros Október 23.tér 10)
személyesen vagy meghatalmazott útján átveheti vizsgaigazolását, melyet a
lakhelyén illetékes Okmány Irodában leadva, átveheti vezetői engedélyét
(járművezetői igazolványát) illeték ellenében.
Elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésére vonatkozó rendelkezések:
A vezetői engedély (járművezetői igazolvány) kiadásának feltétele a közúti
elsősegélynyújtásból tett sikeres vizsga igazolása, vagy mentességi okirat
bemutatása.
Ezen ismeretek megszerzése a járművezető-képzéstől független, megszerzésére a
járművezető tanfolyam előtt, közben és után is van lehetőség.
Ha járművezető tanfolyam megkezdése előtt már rendelkezik az igazolással,
kérjük, hogy a tanfolyamra való jelentkezésekor annak fénymásolatát az eredeti
okirat bemutatása mellett hozza magával.
Képzőszervünk minden tanulójának biztosítja – a Vöröskereszt Tolna Megyei
vezetőségével együttműködve – tanfolyami keretek között a közúti elsősegély –
nyújtási vizsga megszerzésének lehetőségét.
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10. RÉSZVÉTEL A FOGLALKOZÁSOKON
A járművezető – képzés (elmélet – gyakorlat) tanfolyam keretében történik.
Minden hallgató köteles az előírt foglalkozásokon részt venni.
Elmélet:
Az elméleti foglalkozási órák 45 percesek, amit 10 perc szünet követ. Naponta
legfeljebb 4 foglalkozási óra szervezhető. A tanuló az elméleti órák legfeljebb
10%-áról hiányozhat, mely hiányzásának okát megfelelően igazolnia kell a
képzőszerv felé.
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés:
A foglalkozási órák 50 percesek, amit 10 perc szünet követ. Naponta legfeljebb 4
foglalkozási órában tarthatók.
Járművezetés gyakorlata:
A gyakorlati vezetés csak minden elméleti tárgy sikeres vizsgája után kezdhető
meg. A gyakorlati vezetés foglalkozási órái 50 percesek, amit 10 perc szünet
követ. A gyakorlati oktatót a hallgató telefonon, postai úton, vagy személyesen
keresi fel és egyezteti az első vezetés időpontját, helyét, valamint a képzés előre
látható ütemezését. A gyakorlati vezetésre a hallgatóval alkalmanként egyeztetett
időpontban kerül sor.
A tanfolyam kötelező óraszámai és életkorok:

Elméleti és bü tárgyak
Életkor
16
18
20

21
24
17

Kat.
A1, A2

Járművez. Gyak.

óra K

Je

Szü

Mu

Bü

óra

A

F

22

X

X

X

0

0

16

6

10

0

0

0

0

0

13

4

8

0

0

0

0

0

16

6

10

X
X

X
X

X
X

0
X

0
X

26
3

10
1

16
2

A (2 éven
belül A2- 0
vel)
A (2 éven
belül A1- 0
gyel)
A
22
A1
2

10

17
21
21
14
24

B
C
C+E
AM
D

28
80
20
16
28

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
0
X

0
X
0
0
0

0
X
X
0
X

29
29
14
10
29

9
6
6
4
6

20
23
8
6
23

16

K

12

X

0

0

0

0

0

0

0

16

T

56

x

x

x

x

x

24

6

18

18

BE

22

x

x

x

x

x

16

6

10

17

A1B

3

x

x

x

x

x

2

1

1

3

X

X

X

X

X

8

2

6

3

X

X

X

X

X

10

4

6

3

X

X

X

X

X

9

3

6

20

24

24

A (2 éven
túl A2vel)
A (2 éven
túl A1gyel)
A (2 éven
túl A korlal)

K: közlekedési ismeretek
Je: Járművezetés elmélete
Szü: szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
Mu: munkavédelem, tűzvédelem, szállítás
Bü:Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés
A: alapoktatás
F: főoktatás
11. JÁRMŰHASZNÁLAT, VÁLASZTHATÓ TÍPUSOK:
B kategóriában: VW Polo (Trautmann Tamás), Primász Péter (Suzuki Swift),
Tánczos Tibor (Toyota Yaris)
C és C+E kategóriában: Mercedes Atego 1528+Rohr pót
AM kategóriában: Suzuki és Yamaha Jog robogók
A2 kategóriában: Honda CBR 500
A1 kategóriában: Czetka 125 Cagiva Roadster
A kategóriában: Kawasaki ER6N
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D kategóriában: Renault FR
T kategóriában: Zetor 6211+Ifa pót+Kiskundorozsma pót

BE kategóriában: Fiat Ducato 2.5 TD (M1) és hozzá kapcsolt Telek TZS-320 pót
Oktatócsere kérdése:
Amennyiben a hallgató úgy érzi, hogy oktatójával nem alakult ki az a megfelelő
jó kapcsolat, ami az eredményes tanulás feltétele, választhat másik oktatót. A
fenti ok miatt az oktató is kezdeményezheti a tanulónak a másik oktatóhoz való
áthelyezését. Az oktató köteles segíteni a tanulót ilyen kérésének ügyintézésében.
A hallgató ilyen kérésével közvetlenül is fordulhat az ügyfélszolgálathoz, a
kirendeltség vezetőhöz, vagy az ügyvezetőhöz.
Gyakorlati oktatási útvonal és a váltások helye:
Az útvonal kijelölése az oktató feladata, melyet a tantervi követelmények
figyelembevételével, személyre szólóan határoz meg. Az oktatók a tanulókat a
dunaújvárosi Béke téren várják, illetve itt fejezik be az oktatást.
12. A HIÁNYZÁSOK PÓTLÁSÁNAK MÓDJA:
Elmélet: Az egyes tantárgyak kötelező óraszámairól a hiányzást (külön
konzultáción, vagy másik tanfolyam megfelelő témakörein való részvétellel)
pótolni kell.
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés: A foglalkozásokról hiányozni nem lehet,
illetve a mulasztást az elmélethez hasonlóan pótolni kell.
Gyakorlati vezetés: A gyakorlati vezetésre a hallgatóval alkalmanként
egyeztetett időpontban kerül sor. Amennyiben a hallgató betegsége,
halaszthatatlan egyéb elfoglaltsága miatt előreláthatólag nem tud részt venni a
vezetési órán, úgy azt közvetlenül az oktatónak (személyesen vagy telefonon)
kell, legkésőbb egy nappal előtte jeleznie. A késve, vagy egyáltalán be nem
jelentett hiányzás esetén az oktató a helyszínen várakozik a foglalkozási óra
kezdetétől számított 30 percig, utána eltávozhat. Ebben az esetben a tanuló egy
óradíjat tartozik megfizetni. Ha foglalkozáson az oktató a tervezett időpontban
nem jelenik meg, (pl. baleset, vagy műszaki hiba miatt) úgy a tanuló 30 perces
várakozás után távozhat. Ebben az esetben tandíjat nem fizet, de egyéb
kártérítésre igényt nem tarthat.
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13. TANFOLYAMDÍJAK ÉS BEFIZETÉSÜK MÓDJA:
Kategória

Elmélet

Biztonsági ell. és
üz.
-

Gyakorlati oktatás

A1,A2
A1 B-vel
A (2 éven túl
A2-vel)
A (2 éven belül
A2-vel)

32.500,28.800,28.800,-

-

44.200,-

A(2 éven túl
A1-vel)
A(2 éven belül
A1-vel)
A (24 év)
A2 (2 éven
belül A1-vel)
A2(2 éven túl
A1-vel)
B
C
C+E
AM

28.800,-

-

37.400,-

-

-

57.800,-

35.500,-

-

91.800,44.200,-

28.800,-

-

27.200,-

-

135.000,126.000,85.500,33.000,-

35.500,71.900,55.500,32.200,-

-

57.800,10.200,30.600,-

D

66.500,-

155.000,-

T
B+E

55.000,46.500,-

90.000,68.000,-

GKI
Tanfolyam
GKITehergépkocsi
alapképesítés+Gyakorlati

Ár
vezetői 140.000,- Ft
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vezetés+vizsgadíj+GKI kártya díja
GKITehergépkocsi
vezetői
továbbképzés+vizsgadíj+GKI kártya
díja
GKIAutóbuszvezetői
alapképesítés+Gyakorlati
vezetés+vizsgadíj+GKI kártya díja
GKIAutóbuszvezetői
továbbképzés+vizsgadíj+GKI kártya
díja
GKI – Összevont Autóbuszvezetői és
Tehergépkocsi
vezetői
alapképesítés+
Gyakorlati
vezetés+vizsgadíj+GKI kártya díja
GKI – Összevont Autóbuszvezetői és
Tehergépkocsi vezetői továbbképzés
+vizsgadíj+GKI kártya díja

80.000,- Ft

140.000,- Ft

80.000,- Ft

210.000,- Ft

105.000,- Ft

A tanfolyamdíjak esedékessége:
A tanfolyami szolgáltatást (elmélet, gyakorlat) csak előzetes díjfizetés ellenében
lehet igénybe venni. Lehetőség van a tandíj részletekben történő befizetésére is.
Ebben az esetben a tandíjtáblázat szerint első részlet „Tanfolyamra történő
felvétel”-nél foglaltaknak megfelelően esedékes, a további részleteket pedig olyan
ütemezéssel kell befizetni, hogy az igényelt szolgáltatás tandíjfedezete
rendelkezésre álljon.
A tandíjbefizetés módjai:
- a kft pénztárába közvetlenül, számla ellenében,
- banki átutalással.
Ezektől eltérő pénzbefizetés ( pl. készpénz átadása az oktatónak) TILOS!

A tandíjak emelése vagy csökkentése:
A tandíjak változásánál, az emelés vagy csökkentés mértékéről, az életbelépés
napjáról, az ügyfélfogadás helyén kifüggesztett hirdetményben tájékoztatjuk a
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hallgatókat. A csoportos foglalkozások (elméleti tanfolyamrészt) tandíjrésze a
tanfolyam beindulása után nem változik. A járművezetés tanulásának
legköltségesebb része a gyakorlati vezetés. Mivel az üzemanyagárak és a javítási
költségek emelkedésére vagy csökkentésére nem tudunk hatást gyakorolni, ezért a
gyakorlati vezetési órákat napi áron teljesítjük. Ez azt jelenti, hogy a gyakorlati
vezetésnél az indokolt tandíj (óradíj) változás a meghirdetés napjától érvényes. A
korábbi díjtétellel befizetett tandíjelőleget az oktatás megkezdéséig kell
kiegészíteni az új összegre.
A VIZSGADÍJAK ÉS AZOK MEGFIZETÉSÉNEK MÓDJA:
A közúti járművezetői vizsgadíjat a képzőszerv a tanulókkal kötött írásbeli
szerződés alapján beszedi, és arról nyugtát vagy számlát állít ki. A vizsgadíjakkal
a felügyelőség felé a tanulók megbízottjaként számol el.

A1,A2
A1 B-vel
A (2 éven
túl A2vel)
A (2 éven
belül A2vel)
A(2 éven
túl A1vel)
A(2 éven
belül A1vel)
A (24 év)
A2 (2
éven belül
A1-vel)
A2(2 éven
túl A1vel)
B
C
C+E

K
SZÜ
4.600,
4.600,
4.600,

M

JK
BÜ
4.700,4.700,-

F
11.000,11.000,11.000,-

4.700,-

11.000,-

4.700,-

11.000,-

4.700,-

11.000,-

4.600,

4.700,4.700,-

11.000,11.000,-

4.600,

4.700,-

11.000,-

4.600,

4.600,
4.600, 4.600,- 4.600,4.600, 4.600,- 4.600,-

R

11.000,4.400,- 3.500,- 11.000,4.400,- 3.500,- 11.000,15

AM
D

T
B+E

4.600,
4.600,
4.600,
4.600,4.600, 4.600,- 4.600,-

3.600,- 3.600,4.400,- 3.500,- 18.500,4.400,- 3.500,- 3.600,4.400,- 3.500,- 11.000,-

14. AZ EGYES TANTÁRGYAK HALLGATÁSA ÉS VIZSGÁJA ALÓLI
MENTESÍTÉS, FELTÉTELEI:
(Mentesítések a 24/2005(IV.21.) GKM rendeletben meghatározottak
szerint.)
Az alább felsorolt képesítéssel rendelkező tanulókat az „A”,”AM”
és a „B” kategória ,továbbá az „A1” alkategória kivételével – a tanfolyam adott
tantárgyának foglalkozásain a részvétel alól az iskolavezető mentesíti A
vizsgakötelezettség alóli
mentesítés kezdeményezése ,a felmentés alapjául
szolgáló eredeti okirat a jelentkezési laphoz való csatolásával történik .Ugyanígy
kell eljárni az elsősegély –nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító okirat és a
korábban szerzett vezetői engedély ( járművezetői engedély, járművezetői
igazolvány ) esetében is. A vizsgakötelezettség alóli mentesítést a Megyei
Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége a jelentkezési lapra tett bejegyzéssel
engedélyezi.
Az egyes kategóriák és egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alól adható
felmentések:
14.1 Mentesítések a „szerkezeti és üzemeltetési ismertek „és a „ biztonsági
ellenőrzés és üzemeltetés „ tan és vizsgatárgyakból
Bármely egyetemen (főiskolán) szerzett:
 gépész-,autógépész-,közlekedés mérnöki vagy üzemmérnöki oklevél,
 gépész-,autógépész-,közlekedés mérnöktanári oklevél,
 gépész-,autógépész-,közlekedés üzemmérnöki műszaki tanári oklevél,
 szakirányú műszaki oktatói oklevél.
A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki
Főiskolai Karon és a jogelőd Katonai Főiskolán szerzett
1. harcjármű üzemben tartó szakos oklevél ,
2. katonai gépjármű üzemeltető szakos oklevél ,
3. gépjármű technikus tiszti képesítés ,
4. harcjármű üzemeltetői üzemmérnök ,


„Műszaki ismeretek” szakos szakoktatói oklevél (vagy ezzel egyenértékű
képesítés)
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-

Technikusi oklevél (szakközépiskolai érettségi):
Közúti járműgépész,
közlekedésgépész,
gépjárműtechnikai,
gépjárműüzemi,
mezőgazdasági gépész,
mezőgazdasági gépjavító,
építőgépész,
gépjárművezető és karbantartó.

III. Szakképesítés –szakmunkás bizonyítvány
- autószerelő,
- anyagmozgatógép-szerelő,
- építőgép-szerelő
- mezőgazdasági gépszerelő
- gépjárművezető és-karbantartó
- mezőgazdasági gépész
- fakitermelési gépkezelő
- állattartó telepi gépész
- kertészeti gépész
- növénytermesztő gépész
- erdőgazdasági gépész
- mezőgazdasági gépszerelő és gépüzemeltető
- mezőgazdasági gépjavító és karbantartó
 A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében szerzett gépjárműkezelői
bizonyítvány.
A felsorolt szakképesítéseket adó oktatási intézmények hallgatói részére iskolai
tantervbe építetten szervezett közúti járművezetői tanfolyam esetén a felmentés
megadható, a vizsgaigazolás azonban csak az érettségi bizonyítvány (technikusi
oklevél, szakmunkás végzettséget, illetve szakképesítést igazoló bizonyítvány)
bemutatása esetén állítható ki.
Ha a felmentést szervezetten megkérte az iskola, de a vizsgázó a felmentéshez
szükséges okiratot (még) nem tudja bemutatni, a felmentett tárgyakból a vizsgázó
kérheti a vizsga letételét. Valamennyi vizsga sikeres letétele esetén –az egyéb
feltételek teljesülése mellett –a vizsgaigazolást a vizsgázó részére ki kell adni.
A mentesítési kérelmek elbírálásakor a szakma megnevezését és a szakképesítés
szakmai tartalmát kell meghatározónak tekinteni.
17

A „biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés „vizsgatárgy alóli további
mentesítések:
Aki meglévő „Lassú jármű” vezetői igazolványa alapján mezőgazdasági vontató
vezetésére „T” kategóriás vizsgát kíván tenni.
14.2 Mentesítések a munkavédelem, tűzvédelem, szállítás tan- és
vizsgatárgyakból:
- A munkavédelmi szakképzés keretében szerzett szakképesítés:
- munkavédelmi szakmérnöki oklevél,
- munkavédelmi üzemmérnöki oklevél,
- felsőfokú munkavédelmi szakképesítő, egyetemi tagozaton szerzett oklevél,
- munkavédelmi technikusi oklevél.
- Középfokú munkavédelmi szakképesítő oklevél.
- A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében 1993.január 1. után tett sikeres
vizsga a Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás vizsgatárgyból.
A mentesítést aFejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége
engedélyezi!
14.3 Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító igazolás
bemutatása alóli mentesítések:
A 24/2005. (IV.21.) GKM rendelete alapján:
 az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi,
 az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi,
 védőnői,
 dietetikusi,
 mentőtiszti,
 gyógytornász,
 egészségügyi szakoktatói,
 diplomás ápolói, oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők,
 közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek,
 egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek,
továbbá:
 minden olyan vizsgázó, aki 1969. július 1-je és 1983. december 31-e
között „D” kategóriára vezetői engedélyt, vagy „trolibusz” kategóriára
járművezetői engedélyt szerzett;
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minden olyan vizsgázó, aki 1984. január 1-je után bármely
járműkategóriára vezetői engedélyt,
 „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt,
 „Mezőgazdasági vontató”, „Segédmotoros kerékpár”, „lassú jármű”
kategóriában közúti járművezetői jogosultságot szerzett.
További mentesítés a Vöröskeresztes igazolás megszerzése alól nem adható.
Amennyiben a tanuló köteles elsősegély-nyújtási ismeretekből vizsgát tenni, a
Magyar Vöröskereszt által kiszabott vizsgadíj 7900 Ft.

GKI:
(Mentesítések a 24/2005(IV.21.) GKM rendeletben meghatározottak.
15. A TANULÓ ÁTHELYEZÉS ÉS A TELJESÍTETT OKTATÁSRÓL
SZÓLÓ IGAZOLÁS KIADÁSÁNAK MÓDJA, A TANULÓ ÁTHELYEZÉS
KÖVETKEZMÉNYEI
A tanuló a tanfolyam ideje alatt, ha úgy dönt, kérheti, hogy másik képző szervnél,
vagy más megyében szeretné a tanulmányait befejezni.
Ebben az esetben, a tanuló kezdeményezésére, az elbocsátó képző szerv által
biztosított ”képzési igazolás„ nyomtatványt kell kitölteni 3 példányban, a hiteles
adatok beírásával. Az igazolás az elbocsátó képző szerv tölti ki. Az igazolás
kitöltése után egy példány az elbocsátó képző szervnél marad, két példányt a
kérelmezőnek kell átadni. Abban az esetben, ha a kérvényező fiatal korú, a
kérelmet a szülőnek (törvényes képviselőnek) is alá kell írnia. Az áthelyezéssel
kapcsolatos ügyintézést (nyilvántartások módosítása, illetőleg a Jelentkezési lap
más megyébe történő küldése) a befogadó szerv és a Megyei Kormányhivatal
Közlekedési Felügyelősége 10 napon belül kötelesek elvégezni.

A képzési igazolás tanuló áthelyezéshez nyomtatványt a tanuló kérésére 3
munkanapon belül ki kell állítani, a kiállítás megtagadásával a tanuló
másik képző szervhez történő áthelyezését megakadályozni nem lehet. A
képzési igazolás nyomtatványt az áthelyezésben érintett mindkét képző
szerv 5 évig köteles megőrizni. A nyomtatvány kitöltését az iskolavezető a
dátum beírásával és az „Iskolavezető aláírása” szöveg feletti aláírásával,
továbbá a képző szerv pecsétjével ellátva hitelesíti.
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16. OKTATÁSI HELYSZÍNEK CÍME:
Elméleti oktatás: Az autósiskola saját tantermében történik.
 7020 Dunaföldvár, Fehérvári utca 17.
 2400 Dunaújváros, Piac tér II. Szolgáltató Ház 1. emelet
A tantermi foglalkozásokat igény szerint (a feltételek megléte esetén) iskolánkon
kívül vidéki helyszíneken, intézményekben (pl. Általános Iskolákban) is
megtartjuk megfelelő létszám esetén.
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés oktatás:
2400 Dunaújváros, Budai Nagy Antal út 29.
( C, C+E, D, T, B+E kategóriák esetén)
Alap 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)
17. A PÓTÓRÁK IGÉNYLÉSÉNEK MÓDJA, DÍJAI:
A tanuló pótórát az oktatóval előzetesen egyeztetve igényelhet a képző
szervnél a pótórák díjszabásai szerint. A hallgató a pótórát köteles előre
kifizetni a képzőszervnél a kifizetés módjainak megfelelően, majd a
befizetés igazolását bemutatni az oktatónak. Pótórát az oktatónak tilos
fizetni!
18. AZ ENGEDÉLYEZŐ HATÓSÁG MEGNEVEZÉSE, CÍME,
TELEFONSZÁMA:
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Közlekedési Hatóság Székesfehérvár, Sárkeresztúri u.
12.
Tel.:22/311-512 Fax: 22/327-564

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Képzési és Vizsgáztatási Főosztály
Budapest, 62
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19. A VIZSGÁZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI:
Joga van a tanulónak:
 a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv
vállalási feltételeit,
 a képzést megszakítani, a pénzét a meghatározott feltételek mellett
visszakérni és a tanfolyam elvégzett részéről hivatalos igazolást kérni,
 az elméleti tanfolyamon és a biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés
gyakorlaton a hiányzások pótlása érdekében akár több tanfolyamot is
igénybe venni,
 oktatót, kocsi típust választani, és azon a kocsin vizsgázni, amelyen
tanult,
 panaszt tenni, jogos esetekben kártérítést követelni,
 titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától egyaránt a
személyiségét érintő kérdésekben,
 a tanfolyamdíjról számlát kérni,
Kötelessége a tanulónak:
 a tandíjat minden esetben előre befizetni,
 a képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és betartani,
 az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon józan, kipihent állapotban és az
oktatási körülményekhez igazodó öltözetben megjelenni,
 az általános emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan
viselkedni, azokon aktívan közreműködni,
 a tanfolyami órákra készülni és az oktatói utasításokat követni (különösen
fontos ez a gyakorlati vezetésnél, ahol az oktató a felelős vezető),
 késés esetén az oktatóra legalább 30 percet várni,
 mulasztásait, hiányosságait pótolni,
 a munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat betartani.
20. A VIZSGADÍJAK ÉS AZOK MEGFIZETÉSÉNEK MÓDJA:
A közúti járművezetői vizsgadíjat a képzőszerv a tanulókkal kötött írásbeli
szerződés alapján beszedi, és arról nyugtát vagy számlát, állít ki. A vizsgadíjakkal
a felügyelőség felé a tanulók megbízottjaként számol el.
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Kategória Elméleti vizsgatárgyak
És vizsgadíjak

Gyakorlati vizsgatárgyak
és vizsgadíjak

Összesen

_________________________________________________________________________
AM
A1
A1Bvel
A (2 éven
belül A1el)
A (2 éven
túl A1-el)
A (2 éven
belül A2vel)
A (2 éven
túl A2vel)
A2

A24+
B
C
C+E
D
T
K

K
4600
4600
4600
-

SZÜ
-

M
-

JK
3600
4700
4700

BÜ
-

R
-

F
3600
11000
11000
11.000

összesen
11.800
20.300
15.600
15.700

4600

-

-

4700

-

-

11.000

20.300

-

-

-

4700

-

-

11.000

15.700

4600

-

-

4700

-

-

11.000

20.300

4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600

4600
4600
-

4600
4600
-

4700
4700
-

4400
4400
4400
4400
-

3500
3500
3500
3500
-

11000
11000
11000
11000
11000
18500
11000
-

20300
20300
15600
32700
28100
31000
28100
4600

21. A VEZETŐI ENGEDÉLY KIADÁSÁVAL KAPCSOLATOS
FONTOSABB ELŐÍRÁSOK:
(326/2011 (XII. 28) Kormány Rendelet 13-16§)
Járművezetésre jogosító okmányt az kaphat, aki az egészségi, pályaalkalmassági,
képzési és vizsgáztatási előírásoknak, továbbá az e rendeletben
meghatározott feltételeknek megfelel.
Vezetői engedélyt csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek a szokásos
tartózkodási helye Magyarország területén van, valamint nem magyar állampolgár
esetében az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon
tartózkodott. Ha a kérelmező külföldi hatóság által kiállított vezetői engedéllyel
22

rendelkezik, a közlekedési igazgatási hatóság a megfelelő jogi rendeletek szerint
jár el.
A külföldön megszerzett vezetői engedély honosítására vonatkozó szabályokat
kell alkalmazni, ha a kérelmező Magyarországon szerez olyan járműfajta
vezetésére való jogosultságot, amellyel korábban nem rendelkezett.
Járművezetésre jogosító okmányt a közlekedési igazgatási hatóság nem adhat
annak, aki járművezetésre közlekedésbiztonsági szempontból alkalmatlan.
Akit a bíróság a járművezetéstől véglegesen tiltott el, de később a büntetés alól
mentesült, vezetői engedélyt csak teljes körű vizsga letételét követően kaphat. A
vizsga letételének nem feltétele a tanfolyamon való részvétel.
Amennyiben a bíróság vagy a rendőrség a vezetésre jogosító okmány
visszaadását, vagy a vezetési jogosultság gyakorlását jártasság igazolásához, új
járművezetői vizsgához, egészségi alkalmasság vagy a pályaalkalmasság
igazolásához kötötte, a közlekedésbiztonsági alkalmatlanság mindaddig fennáll,
amíg a járművezető ezen kötelezettségének vagy az utánképzésre vonatkozó
kötelezettségének eleget nem tett.
Az írásos tájékoztatót a képző szerv készíti el és végzi a szükséges módosításokat.
Az írásos tájékoztató egy példányát a képző szerv a tanfolyamra történő
jelentkezéssel egyidejűleg a jelentkezőnek átadja, és a tanfolyamra jelentkezők
kellő tájékoztatása érdekében az ügyfélfogadásra szolgáló helyiségben jól látható
helyen ki is függeszti.
Dunaújváros, 2018. Május 30.
Mutatószámok:

…………………………..
Hambalkó János
iskolavezető

ÁK Ó : B /2 0 1 7 /2 / g ya ko r lat / 1 1 5 .3 5 % B /2 0 1 7 /3 / g ya ko r la t / 1 2 9 .6 0 %
C/2 0 1 7 /2 / g ya k o r l at /1 0 0 . 0 0 %/2 0 1 7 /3 / g ya k o rla t/1 0 1 .1 5 %
A/2 / g ya ko r l at /1 0 3 .3 3 %, A/2 0 1 7 /3 / g ya ko r la t/1 3 0 . 0 7 %
VSM : AM /2 0 1 7 /3 /e l mé l et/4 5 .4 5 %, A/2 0 1 7 /2 /el mé le t/8 6 .6 7 %,
A/2 0 1 7 /2 / g ya ko r la t/1 0 0 %, A/2 0 1 7 /3 / g ya ko rla t/9 3 .3 3 %,
B /2 0 1 7 /2 / el mé l et/6 0 .9 2 %, B /2 0 1 7 /3 /e l mé l et /5 6 . 4 5 %,
B /2 0 1 7 /2 / g ya k o r l at /5 7 .4 7 %, B /2 0 1 7 /3 / g ya ko rl at / 3 9 .8 1 %,
C/2 0 1 7 /2 / el mé l et/7 7 .2 7 %, C /2 0 1 7 /3 /el mé l et /7 3 . 3 3 %,
C/2 0 1 7 /2 / g ya k o r l at /8 0 .7 7 %, C /2 0 1 7 /3 / g ya ko rl at / 9 0 %
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A képzési költség (KK) minden ártájékoztató alján megtalálható.
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