
TÁJÉKOZTATÓ 
„B” KATEGÓRIÁS KÉPZÉSHEZ 

 
A képző szerv neve: Hirják Autósiskola Kft. Címe: 2337 Délegyháza, Vadvirág u. 12. Telefonszám: 0620/3340-118 

A cég formája: korlátolt felelősségű társaság, cégbírósági bejegyzési szám: Cg.13-09-137187/9 

Iskolavezetői igazolvány száma:  KMI-07187/2009 

Iskolavezető: Hirják Tibor Béla (Telefonszám: 0620/3340-118, e-mail: hirjaktibi@gmail.com) 

Honlap: www.hirjak.hu 

E-mail: hirjaksuli@gmail.com 

Ügyfélfogadó címe: 2337 Délegyháza, Vadvirág u. 12. 

Ügyfélfogadás időpontja: kedd: 18:00-20:00, szerda: 17:00-20:00, csütörtök: 17:00-20:00 

AZ ALÁBBIAKBAN SZERETNÉM TÁJÉKOZTATNI ÖNT AZ AUTÓSISKOLA VÁLLALÁSI  ÉS TANFOLYAMRA 
VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEIRŐL. 

 
TANFOLYAMRA CSAK AZ A SZEMÉLY VEHETŐ FEL, AKI A JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELEL: 
 

➢ betöltött 17. életév (az elméleti tanfolyamhoz 16,5 éves kor) 
➢ járművezetéstől ne legyen eltiltva 
➢ alapfokú iskolai végzettség meglétéről nyilatkozat a jelentkezési lapon 
➢ kitöltött jelentkezési lap 
➢ orvosi alkalmasságot bizonyító igazolás (1.csoportú) 

 
 
AZ ELMÉLETI TANFOLYAM TANTÁRGYAI ÉS MINIMÁLIS ÓRASZÁMAI: 
 

➢ Közlekedési alapismeretek 20 óra 
➢ Járművezetés elmélete                   6 óra 
➢ Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek   2 óra 

                                                                                               28 óra 
 

Az elméleti órák 45 percesek. Két tanóra után 10 perc szünetet kell tartani. A fenti tantárgyakon kívül a                  
jelentkezőknek Közúti Elsősegély tantárgyból is vizsgázniuk kell, melynek díja 7900 Ft. Közúti Elsősegély tanfolyamot a               
Magyar Vöröskereszt tart. (címe: 2311 Szigetszentmiklós, Gyári út 7.) A tanuló kérésére az iskola megszervezi az Közúti                 
Elsősegély tanfolyamot az elméleti oktatás helyén. 

Mentességet ad: Orvostudományi Egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészeti, az Állatorvos-tudományi egyetemen           
szerzett állatorvosi, védőnői, dietetikus, mentőtiszti, gyógytornász, egészségügyi szakoktató, diplomás ápolói oklevéllel           
(képesítéssel) rendelkezők, közegészségügyi felügyelői, főiskolai szakon végzettek, illetve minden olyan vizsgázó, aki 1984.             
január 1-e és 1992. december 31-e között bármely járműkategóriában vezetői engedély, valamint segédmotoros kerékpárra              
vagy lassú járműre járművezetői igazolványt szerzett. 

 
A tanuló hozzájárul, hogy adatait az iskola nyilvántartsa és kezelje. Az elméleti tanfolyamon való részvétel               

kötelező. Hiányzás pótlása kötelező. Egyes tantárgyakon való részvételt, valamint vizsga alól felmentést az iskolavezető              
adhat, a nála bemutatott szakirányú végzettséget igazoló bizonyítvány alapján, 24/2005 GKM rendeletben foglaltak szerint.              
Az elméleti tanfolyam megkezdésétől nincs elméleti tandíj visszatérítés. 
 
VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI: 

 
Elméleti vizsgához a kötelezően előírt 28 óra meghallgatása és az első vizsgajelentésig az adott tanfolyam               
megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el. Az esetleges hiányzásokat pótolni kell, pótóra              
keretében, amelynek díja: 1000, Ft/óra. Az elméleti vizsga helyszíne: Szigetszentmiklós, Csepeli út hrsz.180/6.             
Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti                
vizsgát, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára. Az első elméleti               
vizsgán az alapfokú iskolai végzettség meglétét hitelt érdemlő módon igazolni kell. Következő vizsgára csak ennek               
pótlása után van lehetőség. 

 
Forgalmi vizsgához sikeres közlekedési alapismeretek vizsga, valamint legalább 29 vezetési óra és 580 km szükséges.               

Sikertelen forgalmi vizsga után a következő vizsgáig 2 órát kötelező venni. Az 5. sikertelen forgalmi vizsga után a                  
tanulónak pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt vennie. A vizsgára vezetésre képes állapotban kell megjelenni,             
és erről a minősítő lapon nyilatkozni kell. 

A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes. 
 

mailto:hirjaktibi@gmail.com
http://www.hirjak.hu/


Minden vizsgára vonatkozó előírás: Személyazonosság igazolása és kulturált öltözet szükséges. Papucsban, klumpában való             
vezetés tilos, mert balesetveszélyes. Ha van más kategóriára vezetői engedélye, akkor azt a vizsgán be kell mutatni. 

 

A gyakorlati vezetés Opel Astra, Opel Corsa, Ford Focus, Renault Fluence, Fiat Bravo, Seat Altea, Hyuanday i.30 és 
Toyota Auris személygépkocsikon történik. 

 
A GYAKORLATI VEZETÉS MINIMÁLIS ÓRASZÁMAI: 

➢ Alapoktatás  9 óra 
➢ Főoktatás 20 óra 

o Városi vezetés                                                        14 óra 
o Éjszakai vezetés   2 óra 
o Országúti vezetés   4 óra  

➢ Vizsgaidő   50 perc  
 
 
TANDÍJ: 

➢ Elméleti képzés 28 óra 35000,- 
➢ Gyakorlati képzés 30 óra  5300,- (1 óra) 
➢ Pótóra 30 óra felett  5300,- 

 
Az elméleti és gyakorlati tandíj összegét a tanuló és az iskolavezető a szerződésben rögzíti. (A tandíj változtatás jogát                  

indokolt esetben fenntartja az iskola). A gyakorlati képzés óradíját egy összegben vagy 10 órás részletekben lehet fizetni. A                  
tanuló kérésére pótóra igényelhető. Ha a tanuló másik képző szervnél kívánja folytatni tanulmányait az iskola 3 munkanapon                 
belül kiadja részére a képzési igazolást. Ennek a kezelési költsége 10000 ft. 
 
OKTATÁSI HELYSZÍNEK: 
                                                     Elméleti oktatás:   2330 Dunaharaszti, Táncsics u. 2., 2344 Dömsöd, Béke tér 1. 
 
A forgalmi vezetés az oktatóval előre egyeztetett helyről indul. 
 
VIZSGADÍJAK: (A befizetés készpénzben történik) 
 

➢ Elméleti vizsgadíj:               4 600,- 
➢ Forgalmi vizsgadíj:             11 000,- 

                                                                            15 600.- 
 
A VEZETŐI ENGEDÉLY KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI: 
 

A sikeres forgalmi vizsgát követően a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége elektronikusan            
igazolja az összes vizsga letételét. A lakhely szerinti illetékes okmányirodát szükséges felkeresni, ahol a Közúti Elsősegély                
vizsga igazolása után kiállítják a vezetői engedélyt. 

A kezdő vezetői engedély megszerzésétől számított 2 évig annak tulajdonosa nem vontathat pótkocsit, valamint 18               
év alatt külföldön nem vezethet. 

A képzés során felmerülő kérdéseket, problémákat, esetleges összeférhetetlenséget annak rendezése érdekében           
kérjük az iskolavezetőnek vagy a felügyeleti szervnek időben jelezni szíveskedjenek személyesen vagy telefonon:             
(0620/3340-118) 
 
FELÜGYELETI SZERV: 

Pest Megyei Kormányhivatal  Közlekedési Felügyelősége 
1141 Budapest, Komócsy u. 17-19 Tel:   1/4602-201       

 
 

KÖSZÖNJÜK, HOGY A HIRJÁK AUTÓSISKOLÁT VÁLASZTOTTA 
EREDMÉNYES FELKÉSZÜLÉST KÍVÁNUNK! 

 
Délegyháza, 2019. január 1. 
 
. 

Hirják Tibor Béla 
iskolavezető 


