T Á J É K O Z T A T Ó – jármúvezető képzési tevékenységről
1/ Képzőszerv
megnevezése:
Tango Projekt Autósiskola Kft
címe:
2233 Ecser, Mikla Pál u. 29.
tetlefon:
06-20-9126-359
e-mail:
tangosuli@monornet.hu
honlap:
www.tan-go.hu
2/ Cégforma.

Korlátolt Felelősségű Társaság

3/ Cégjegyzék száma

13-09-163029/14

4/ Iskolavezető
neve:
telefon :
e-mail:
5/ Ügyfélfogadó
cime:
telefon:
időpont:

6/ Telephely :
címe:
telefon:

Lay Ádám
06-20-9126-359
tangosuli@monornet.hu

hétfő

2230 Gyömrő, Szent István u. 23.
06-20-9126-359
15 – 18 óra
szerda
15 – 18 óra
csütörtök
10 – 12 óra
2233 Ecser, Mikla Pál u. 29
06-20-9126-359

7/ Tanfolyamra való felvétel módja:
A tanfolyamra való felvétel az ügyfélfogadási időben vagy az első foglalkozás előtt a
jelentkezési lap kitöltésével történik.
8/ Előírt egészségi és PÁV alkalmassági vizsga kategóriánként:
kategóriák: A, A1, B
I-es csoportú orvosi alkalmassági igazolás
9/ Tanfolyamra való felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei kategóriánként ,
elsősegélynyújtási
ismeretek megszerzésére vonatkozó rendelkezések:
a/
alapfokú iskolai végzettség igazolása ( min. 8 általános iskola )
b/
előírt életkor betöltése
c/
jelentkezési lap közbiztonsági kérdéseinek való megfelelés
d/
orvosi alkalmassági igazolás, melyet a háziorvostól , igény szerint az iskola orvosától
lehet beszerezni.
e/
elsősegélynyújtási ismeretek vizsgájának megszerzéséhez iskolánk tanfolyamot
szervez és a résztvevőket csoportos vizsgára jelenti. Felmentést nyer a vizsga alól,
aki egészségügyi képesítéssel rendelkezik vagy 1984. január 1. után szerzett
valamely járműkategóriában vezetői engedélyt vagy járművezetői igazolványt.
f/
közlekedési hatóság a sikeres vizsgáról kiállított vizsgaigazolást , az illetékes
közlekedési igazgatási hatóság részére megküldi

g/

tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges igazolások birtokában
kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál a vezetői engedély
kiállítását.

10/ Tantárgyak, járművezetői tanfolyam kötelező óraszámai, elméleti tanórák időtartama
1/
A1 kategória
életkor: 15,5 év
Elmélet: 18 óra
Elméleti órák időtartama: 45 perc
- 10 óra közlekedési ismeretek
- 4 óra járművezetés elmélete
- 4 óra szerzkezeti és üzemeltetési ismeretek
Járművezetés gyakorlat: 16 óra
- 6 óra járműkezelés ( rutin )
- 8 óra városi vezetés
- 2 óra országúti vezetés

Gyakorlati óra időtartama: 50 perc

Járművezetési gyakorlati vizsga : 1 óra
2/

A kategóra

életkor: 23,5 év

Elmélet: 18 óra
Elméleti órák időtartama: 45 perc
- 10 óra közlekedési ismeretek
- 4 óra járművezetés elmélete
- 4 óra szerzkezeti és üzemeltetési ismeretek
Járművezetés gyakorlat: 26 óra
- 10 óra járműkezelés ( rutin )
- 11 óra városi vezetés
- 5 óra országúti vezetés

Gyakorlati óra időtartama: 50 perc

Járművezetési gyakorlati vizsga : 1 óra
3/

B kategória
Elmélet: 28 óra
Elméleti órák időtartama: 45 perc
- 16 óra közlekedési ismeretek
8 óra járművezetés elmélete
4 óra szerzkezeti és üzemeltetési ismeretek
Járművezetés gyakorlat: 29 óra Gyakorlati óra időtartama: 50 perc
- 9 óra járműkezelés ( rutin )
- 14 óra városi vezetés
- 4 óra országúti vezetés
- 2 óra éjszakai vezetés
Járművezetési gyakorlati vizsga : 1 óra

11/ Járműhasználat
„B” kat.

Susuki SX4 . Suzuki Swift, Toyota Yaris , Renault Thalia

„A” kat.

többféle , a kategóriának megfelelő motorkerékpár vagy saját

’A1” kat.

többféle . a kategóriának megfelelő motorkerékpár vagy saját

12/ Tandíjak

elméleti
tandíj

katagória
„A”
„A1”
„B”

40.000 Ft
35.000 Ft
45.000 Ft

gyakorlati tandíj
alapóra
2.500 Ft
2.500 Ft
4.900 Ft

pótóra
2.500 Ft
2.500 Ft
5.300 Ft

regisztrációs
költség

elsősegélynyújtási
ismeretek

--------

7.500 Ft
7.500 Ft
7.500 Ft

( amennyiben a 15. gyakorlati foglalkozáson képzőszervünknél részt vett, úgy a regisztrációs
költség befizetése alól mentesül )
Az elméleti oktatás előírt óraszámain a részvétel kötelező. Hiányzás pótlása konzultációs
pótfoglalkozásokon történik, melynek óradíja: 1.000.- Ft. Az elméleti tanfolyam elvégzése után
a jelölt az elméleti tantárgyakból vizsgát tesz. Sikeres vizsga után kezdhető meg a gyakorlati
oktatás.
13/ Vizsgadíjak
elméleti
vizsga

katagória
„A”
„A1”
„B”

4600
4600
4600

járműkezelési
vizsga
4700
4700
----

forgalmi vizsga
11000
11000
11000

.
14/ Vizsgára bocsátás feltételei:
-

a tanfolyamra való felvétel feltételeinek teljesítése
az elméleti, majd a gyakorlati oktatás kötelező óraszámainak teljesítése
a megfelelő összegű vizsgadíj befizetése
életkori megfeleltség

15/ Egyéb tudnivalók:
-

Gyakorlati oktatás során a Tanulónak joga van az előre megbeszélt órát legalább 48
órával a megbeszélt időpont előtt a gyakorlati oktatójánál lemondani.
Amennyiben 48 órán belül mondja le, úgy a megbeszélt időpont „meg nem jelent”
órának minősül.
A nem teljesített órát alapóra esetén pótolni kell. Ez a vizsgára jelentés feltétele,
amelynek következményét a Tanuló viseli.
Amennyiben a gyakorlati vezetés az Oktató hibájából marad el (műszaki hiba, stb.),
úgy az órát az Oktató maradéktalanul pótolja.
Késés esetén mindkét fél 20 percet kötetes várni.
Amennyiben Tanuló a tanfolyam kezdetétől 9 hónapon belül nem teljesíti az elméleti
vizsga kötelezettséget, úgy a teljes elméleti tanfolyamot meg kell ismételni.
Amennyiben Tanuló a tanfolyam kezdetétől számítva 12 hónapon belül nem teljesíti
sikerrel elmeléti vizsgáit , további vizsgát csak a tanfolyam teljes ismétlése után tehet.

-

A sikeres elméleti vizsgától számított két éven belül az összes vizsgát be kell fejezni.
Öt sikertelen forgalmi vizsga után Pálya Alkalmassági Vizsgálatra (PÁV) kell menni,
melynek eredményétől függ a további gyakorlás és vizsgázás lehetősége.

A képzés felügyeleti szerve:
Pest Megyei Kormányhivatal
Érdi Járási Hivatala
Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Képzési és Vizsgáztatási Osztály
1141 Budapest, Komócsy u. 17-19
Telefon: (06-1) 460-2214 Fax: (06-1) 460-2282
E-mail: kepzes@pest.gov.hu

Budapest. 2018……….……..
………………………….
TANGO Projekt Autósiskola Kft
Lay Ádám iskolavezető.

