Hambalkó és Tsa Autósiskola Kft.
2400 Dunaújváros, Piac tér II. Szolgáltató Ház 1. emelet
7020 Dunaföldvár,Fehérvári utca 17.
Iskolavezető: 30/947-21-41
Irodavezető: 30/237-98-48, 30/618-93-99,30/537-56-91
Tel/fax: 06-75-341-208
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 17-0073-05

Mezőgazdasági vontató T kategória
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:
T kategória esetén: 16 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
 2 db igazolványfényképet
 8. osztályos általános iskolai bizonyítványát (az eredetit)
 a tanfolyam kezdetekor az 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.

KRESZ tankönyv:2800,JÁRMŰHASZNÁLAT: VÁLASZTHATÓ TÍPUSOK:
Zetor 6211
TANFOLYAMDÍJAK:
T

ELMÉLET /Bü.
55.000 Ft

GYAKORLAT
90.000 Ft

ÖSSZESEN
145.000 Ft

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 „Tanfolyamra történő felvétel”-nél
foglaltaknak megfelelően 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, készpénzzel vagy bankkártyával
történhet!
Ettől eltérő befizetés (pl. készpénz átadása oktatónak számla nélkül) TILOS!

VIZSGADÍJAK:
A Közlekedési Felügyelősége részére az Autósiskolának OTP Bankban a tanuló fizeti be, melyet az
Autósiskola továbbít.
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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: 22.000 Ft.

Elméleti oktatás: az autósiskola tantermeiben , igény esetén vidéki helyszíneken
Járműkezelési oktatás:
2400 Dunaújváros,Budai Nagy Antal ú.
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés oktatás:
K-Szervíz Kft.,2400 Dunaújváros,Budai Nagy Antal út 29.

Forgalmi oktatás:
A forgalmi oktatás és a vizsga helye többnyire Dunaújváros. Forgalmi oktatás váltási
helye: Dunaújváros, Béke tér (parkoló)

A TANFOLYAM KÖTELEZŐ ÓRASZÁMAI:
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K: Közlekedési ismeretek
Ve: Vezetéselmélet
Szü: Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
Mu: Munkavédelem , tűzvédelem, szállítás
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Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés
alapoktatás
alapoktatás
vizsga

A tanfolyamról bővebb felvilágosítást a vállalási feltételek kiadványunkból kaphat, illetve tájékoztatást
kérhet az bármelyik irodánkban, illetve az iskolavezetőtől bármilyen kérdésre vonatkozóan.

Vállalási feltételeinket elolvashatja a weboldalunkon is:
www.hambalkoautosiskola.hu
(e-mail címünk:info@hambalkoautosiskola.hu

A képzési költség (KK) forintban való meghatározása:165.700 Ft

