A képző szerv tájékoztatása a járművezető képzésben résztvevők számára
Vállalási feltétel Tanulótájékoztató „K”
1. A képző szerv megnevezését, címét és telefonszámát (teljes név, valamint, ha van, fantázianév is),
Andorkó Imre, 4220 Hajdúböszörmény, Benedek János utca 26., Tel szám: 06 52 280 137, 06 20 9325 964,
Andorkó Autósiskola
2. A cég formája: egyéni vállalkozó
3. A vállalkozói engedély nyilvántartási szám: 257128, F. Ny.sz.: 09-0295-04
4. Az iskolavezető neve: Andorkó Imre
5. Az ügyfélfogadó címe, telefonszáma, az ügyfélfogadás időpontjai: 4220 Hajdúböszörmény, Benedek János utca
26., telefon: 06-52-280-137, mobil: 06/20-9325-964,

Ügyfélfogadási idő: hétfő, kedd, szerda, csütörtök 18:00 - 20:00-ig
Email-cím: andorkonemuter@freemail.hu
Weblapcím: http://www.andorkoautosiskola.hu/
6. A telephelyek címe, telefonszáma:
4220 Hajdúböszörmény, Benedek János u. 26. Tel/Fax: 06-52/280-137
7. A tanfolyamra való felvétel módja: Tanfolyamra jelentkezni a „Jelentkezési lap” kitöltésével lehet.
8. Az oktatási helyszínek címei:
Elméleti oktatás helyszíne:
4220 Hajdúböszörmény Benedek utca 26.; 4220 Hajdúböszörmény Radnóti utca 3.
9. A tanfolyamra történő felvétel feltételei:
 15,5 éves életkorát betöltötte
 Járművezetői engedély megszerzésének feltétele: betöltött 16. életév.
 Tanfolyamra jelentkezni a „Jelentkezési és Vizsgalap” kitöltésével lehet.
 A képzésre való felvételkor nem szükséges az orvosi alkalmasságiról szóló igazolás, és
alapfokú iskolai végzettség meglétének igazolása sem.
 A tanfolyamnak 2013. október elsejétől érvényességi ideje van. A tanfolyam kezdetétől
számított 9 hónapon belül jelenthető le elméleti vizsgára, illetve ettől az időponttól 12
hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tenni. Ezen határidőn túl a tanuló elméleti
vizsgára kizárólag a tanfolyam megismétlését követően kerülhet sor.
 Közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel: vezetői engedélye nincs bevonva, nem áll
vezetéstől eltiltás hatálya alatt és nincs után képzésre kötelezve.
 Tantárgyak minimális óraszámai:
Elmélet: minimum 12 óra.
10. A tandíj összege: *
Elméleti tandíj: 20 000ft.
Vizsgadíjak:
Elméleti vizsgadíj: 4600 Ft
17. Az engedélyező hatóság megnevezése, címe és telefonszáma:
Nemzeti Közlekedési Hatóság Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség,
4025 Debrecen, Széchenyi u. 46/b
*Tanfolyam díjából bizonyos esetekben kedvezmény adható: pl csoportos jelentkezés esetén, több kategóriát szerzett az
autósiskolában, családtag, ismerős, rokon

Hajdúböszörmény 2013.08.15.
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