
Ügyfél tájékoztató „B” Kategóriás képzésről       

 

Tisztelt leendő tanulók!       

 

Hungária autós iskolánk személygépkocsi „B” kategóriás képzéssel foglalkozik.  

A képzőszerv neve: Hungária Gépjárművezető-képző Kft. Címe: 3200, Gyöngyös Alkotmány u.11. 

Ügyfélfogadás időpontja: Hétfő: 13:00-17:00 és Péntek: 08:00-12:00   

Gyakorlati képzést végző szakoktatók, SZGK. típusok, telefonszámok:       

VW Polo: Fehér Sándor (06-20-9716-090)   VW Golf: Varga Zoltán (06-30-255-3303)   

VW Golf: Turi Tamás (06-20-770-6262)       

Elméleti tanfolyam: Gyöngyös Alkotmány u. 11. Rutinpálya: Gyöngyös, Déli Külhatár u. 10-12. 

Váltási hely: Gyöngyös, Alkotmány u. 11. Skála Áruház (Parkoló) 

A Tanfolyamra való felvétel feltételei „B” kategória:       

• Betöltött 16,5 életév       

• Személyazonosító, illetve személyi igazolvány bemutatása       

• Az írásos szerződés és a nyilatkozat aláírással történő megkötése       

• Nyilatkozat minimum 8 általános iskolai bizonyítvány meglétéről Tanfolyamok tartalmi tájékoztatója:       

Elméleti tanfolyam: minimum óraszáma 28 óra. Tanórák időtartama 45 perc.       

Hiányzás: maximum kötelező óraszám 10%-a, ettől több hiányzás a tanuló költségére pótlandó.       

Vezetési gyakorlat: 29 óra + 1 vizsgaóra, időtartamuk 50 perc.       

Közúti elsősegély nyújtási ismeretek: életkorhoz nem kötött tanfolyam, vagy tanfolyammentesen is lehet vizsgát tenni.  

Felmentés: 31/1992 (XII:19) NM Rendelet alapján.   Elméleti vizsgára jelentés feltételei:       

• I. csoportú orvosi alkalmassági igazolás (háziorvostól)       

• Betöltött 16 év és 9 hónap       

• Igazoltan elvégzett tanfolyam       

• Elméleti vizsgadíj befizetése Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:       

• Kötelezően előírt minimális óraszám 29 óra, 580km       

• BM Rendeletben előírt közlekedésbiztonsági feltételnek megfelel  Vizsgadíj befizetése       

A tanfolyam 1. napjától számított 9 hónapon belül az első elméleti vizsgát, 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát, majd 

a sikeres elméleti vizsgától számított 2 éven belül sikeres forgalmi vizsgát kell tenni!       

Elméleti tanfolyamokon az általános emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, szorgalmával 

és magatartásával elősegíteni az előadások gördülékenységét, hatékonyságát.       

Gyakorlati foglalkozásokon józan, kipihent, a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban megjelenni.       

Vizsgákon személyazonosság igazolásához (érvényes személyazonosító, illetve személyi igazolvány, érvényes útlevél, vagy 

kártya formátumú vezetői engedély) szükséges.       

Minden vizsgára (kresz, forgalmi) már a meglévő vezetői engedélyt is be kell mutatni!       

Gyakorlati vezetés megkezdése és befejezése után a vezetési kartont a tanulónak alá kell írni. Elméleti tandíj:    

50.000 Ft      

 Gyakorlati tandíj: egységesen 7 500 Ft ( automataváltós autón: 8 000 Ft. ) (többszöri részletfizetési   lehetőség) 

Tandíj befizetés az ügyfélfogadó irodában. Eü. tandíj: 10.000 Ft       

Vizsgadíjak: Közlekedési ismeretek: 4.600 Ft, Forgalmi vizsgadíj: 11.000 Ft + 7.000 Ft rutinpálya használati díj.       

Vizsgadíj befizetés: Közlekedési Alkalmassági és Autósiskola, Eger, Kossuth út 26.       

Vizsgaigazolás és a vezetői engedély kiadásának feltételei:       



A sikeres forgalmi vizsgát követően 3 munkanap elteltével a Közlekedési Felügyelőségen be kell mutatni a következő 

okmányokat:       

• Személyazonosító, illetve személyi igazolvány, vagy meghatalmazás       

• Általános iskola 8. osztály elvégzését igazoló irat és annak fénymásolata, vagy külföldön kiállított oklevél, 

bizonyítvány hivatalos magyar nyelvű fordítása       

• Közúti elsősegély vizsgaigazolás       

Jogorvoslati lehetőségek: Iskolavezető        

                                           Gyöngyös Város Polgármesteri Hivatala Gyöngyös, Fő tér 13.       

                                           Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont, Eger, Kossuth út 26.       

Sikeres felkészülést és eredményes vizsgákat kíván Önnek:                     

    

Fehér Sándor 

iskolavezető    


