Tájékoztató „B” kategória
Képzőszerv: Autó 60.BT.
3000.Hatvan, Kertész u. 93.
Nyilvántartási szám: 10-0095-005
Képzési engedély száma: KE/ST/82/A/1243/1/2014
Kategóriái: „ B,” „ A1,” „ A,” „A M”
Az iskola vezetője: Füredi György
Ügyfélfogadó iroda helye: 3000. Hatvan, Horváth M. u. 4. Tel.: 20/969-3217
Ügyfélfogadás időpontja: hétfő,szerda, csütörtök, péntek 8:00-tól
10:00-ig
E-mail: auto60@citromail.hu
A képzőszerv vállalja, hogy a jelentkező hallgatót, amennyiben megfelel a 24/2005.(IV.21.)
GKM képzési rendeletben előírt feltételeknek, beiskolázza „B” kategóriás tanfolyamra.
A tanfolyamra az vehető fel, aki a 16.5 életévét betöltötte és a képzőszerv részére a megfelelően kitöltött jelentkezési lapot, 1 db orvosi alkalmasságot igazoló okmányt másolati példányát
leadja. (Eü. 1 csop. 101-kód)
Az alapfokú (8 általános) vagy attól magasabb iskolai végzettségét igazolja. /eredeti pl.+ másolat/
Elméleti vizsgára kiírás feltétele: 3 hónappal 17 év betöltése előtt (elméleti tanfolyamot
elvégezte) az első elméleti foglalkozástól számítva 9 hónapon belül meg kell kezdeni a kresz vizsgát,
ill. 1 éven belül sikeres kresz vizsgát kell tenni!
Az elméleti tanfolyam alapóráinak látogatása kötelező. A pótóra díja: 1000,- Ft.
Az órák 45 percesek 10 perc szünettel. Felmentés B kategóriában nincs.
A kresz elméleti tanfolyam díja: 49000,-Ft
Közlekedési ismeretek: 18 óra
Szerkezeti ismeretek: 4 óra
Járművezetés elmélet: 6 óra
Az elméleti vizsga helye: Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
Eger, Kossuth L. u. 26.
Az elméleti oktatás helye: Hatvan, Balassi B. u. 1.
A közlekedési alapismeret vizsga 2 évig érvényes.
A két év a sikeres elméleti vizsga időpontjától számít!
Gyakorlati oktatás feltétele: sikeres elméleti vizsga és betöltött 17 életév.
Oktatásra beállított gépkocsik típusai: VW GOLF PLUS, VW POLO, FIAT PUNTO, VW GOLF IV.
A jelenlegi oktatás óradíja: 6500,-Ft/óra
Minimális kötelező óraszám: 30 óra (részletfizetési lehetőség)
Forgalmi gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki a kötelező óraszámot levezette.
A forgalmi vizsga időtartamától függetlenül 1 órának számít.
Egy gyakorlati óra: 50 perc
Áraink:
Tanfolyamdíjak
Kresz
49000,-Ft
Alapoktatás 9 óra
58500,-Ft
Városi vezetés 14 óra
91000,-Ft
Országúti vezetés 4 óra
26000,-Ft
Éjszakai vezetés 2 óra
13000,-Ft
Vizsga: 1 óra
6500,-Ft
összesen:
244000,-Ft
Iskolánkban jelenleg csak E-learning-es képzés van
E-learning-es képzés esetén az áraink a tantermi képzés áraival egyeznek!
Amit a E-learning-es képzésről tudni kell: amennyiben munkád vagy egyéb elfoglaltságod miatt
nem tudsz a tanfolyamon részt venni akkor neked ajánljuk.

Távoktatás keretében saját időbeosztás szerint otthonról interneten keresztül számítógépeden
végezheted el a tanfolyamot.
A tanfolyam 180 nap/75 óra.
vizsgadíjak
Kresz elmélet
4600,-Ft
Forgalom
11000,-Ft
Összesen:
15600,-Ft

2018. július 1-től a B kategóriás jogosítványhoz szükséges közlekedési alapismeretek
tanfolyam és a sikeres KRESZ-vizsga díját bárki visszaigényelheti, aki még nem töltötte be a
20. életévét. A tanfolyam és a vizsga díjának visszatérítése 25 ezer forintos értékhatárig jár.
A hallgató vállalja, hogy a jelentkezési lapon szereplő személyes adatai kezeléséhez hozzájárul,
valamint ezen okmányon pontosan felvezeti. A tanfolyamon résztvevő hallgató köteles az elméleti
foglalkozásokon pontosan megjelenni, legjobb tudása szerint közreműködni, a gyakorlati órára
vezetőképes állapotban megjelenni. Amennyiben a megbeszélt időpontban nem tud megjelenni és
erről egy nappal előtte nem értesíti oktatóját, úgy meghiúsulási díjként egy gyakorlati óra díját meg
kell fizetnie.
A megbeszélt időpontban mindkét fél részéről 20 perc várakozási időt, indokkal el kell fogadni.
A hallgató részére a Képzőszerv , kiadja a TANULÓ ÁTHELYEZÉSÉHEZ szükséges igazolást, amely
tartalmazza a teljes szolgáltatást. Az Iskola teljes körű képzést végez, ezért az oktatásban a képzőszerv
változtatást kérő tanulónak 10000, –Ft egyszeri adminisztrációs költséget kell az iskolának
megfizetni.
Oktatás helyszínei:
Gyakorlat: Hatvan és környéke.
Váltóhely: Hatvan, Balassi B. u. 1.
A vizsgadíjat jogszabály állapítja meg. A vizsgadíj esetleges változása esetén a tanuló, a megváltozott
vizsgadíjat köteles megfizetni.
A díjak megváltoztatásának jogát a képzőszerv a képzés bármely időszakában fenntartja
/elmélet, gyakorlat/. A már befizetett TANFOLYAM díjra a változás nem vonatkozik.
Felmentés: a közúti járművezetők elsősegély-nyújtási ismerek megszerzésének igazolásáról szóló
31/199.(XII.19.) NM. rendelete alapján:
- orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, állatorvos- tudományi egyetemen
szerzett állatorvosi, védőnői - dietetikus- mentőtiszti- gyógytornász- egészségügyi
szakoktatói, diplomás ápolói Oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők, valamint a közegészségügyi felügyelői
főiskolai szakon végzettek, és az egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek.
További mentesítés a Vöröskeresztes igazolás megszerzése alól nem adható.

A képzőszerv kötelessége, hogy a teljes képzés ideje alatt, gondoskodjon a TANULÓ folyamatos és
megfelelő színvonalú képzéséről.
A TANULÓ kötelessége, mindent megtenni a sikeres munka érdekében.
A SIKERES GYAKORLATI VIZSGA után 4 munkanappal a KAV elektronikus vizsgaigazolást
állít ki, megküldi az Okmányirodának, - a tanuló a VÖRÖSKERESZTES igazolás és az orvosi
alkalmassági bemutatásával kérheti a vezetői engedély kiállítását.
Szakmai és egyéb kifogás esetén, amennyiben helybeni intézkedés nem történik, a TANULÓ
panaszával a felügyeleti szervhez fordulhat.
Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
3300: Eger, Kossuth L. u. 26.
Tel.: 06-36/510-308
Hatvan, 2021.01.07.
Füredi György
iskolavezető

