
ENGEDÉLYEZŐ HATÓSÁG:  
   KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont, Budapest, Vajdahunyad u.45. Tel.:+36 1 477 15 51.

A TANFOLYAMRA VALÓ FELVÉTEL MÓDJA:  
    Jelentkezési lap kitöltésével, személyi igazolvány bemutatásával és a felvétel feltételeit igazoló érvényes 

okmányok bemutatásával, átadásával történik.

ELŐÍRT ORVOSI ALKALMASSÁG:  
   1-es csoport.

TANFOLYAMRA FEVÉTEL KÖVETELMÉNYE:  
   megfelelő életkor (legalább 16 és fél éves).

ELMÉLETI OKTATÁS:  
    Tata, Május 1. út 26. vagy e-learning (online tanfolyam). 

TANTÁRGYAK:  
    TANTERMI KÉPZÉS ESETÉN:  

 közlekedési alapismeretek (20 óra), járművezetés elmélete (6 óra) és szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 
(2 óra). Az órák 45 percesek,10 perc szünettel.(2 óra szünet nélkül tarható). Elsősegély nyújtási ismeretek 
megszerzését a Vöröskereszt szervezetén vagy e-learningen keresztül biztosítjuk.    

ELMÉLETI VIZSGAHELY:

    Közlekedési Alkalmassági Vizsgaközpont Tatabánya, Táncsics Mihály utca 1/d

VÁLASZTHATÓ AUTÓK:   
   Suzuki, Opel, Ford, Renault.  

MINIMÁLIS ÓRASZÁMOK:  
   Alapoktatás 9, Főoktatás 20 óra. Az órák 50 perc vezetést és 10 perc szünetet tartalmaznak.(2 óra szünet   
   nélkül tartható).                               

TANDÍJAK: 
    Elmélet 40 000 Ft.+ kedvezmény. A vezetés a teljes körű szolgáltatás igénybevételekor munkanapokon  

10 000 Ft/óra. Összege az üzemeltetési költségeknek megfelelően változhat. Tandíjfizetés az 
iskolavezetőnél, csekken vagy átutalással történhet. Munkaidőn túli oktatásért pótdíjat számolhatunk

HIÁNYZÁS PÓTLÁSA:  
     Az oktatóval egyeztetett időpontban tartható meg. Az elméleti díja hétköznapokon munkaidőben 

(8-18 óráig) 2 000, máskor 4 000 ft/óra. A gyakorlati a tandíjjal azonos.                

VIZSGÁRA  
BOCSÁTÁS FELTÉTELEI:  
    AZ ELMÉLETI VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI: a tanfolyam és vizsgadíjat befizette, a tanfolyam részt 

elvégezte, megfelelő életkorú (17 évesnél 3 hónappal fiatalabb), az orvosi minősítése alkalmas és van alapfokú 
iskolai végzettsége.

    A GYAKORLATI VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI: az előírt óraszámot és menettávolságot igazoltan levezette, 
legalább 17 éves. 

    Jogosítványt a sikeres gyakorlati vizsga után kap, ha van közlekedési elsősegély nyújtási (eü) képesítése, vagy 
ez alóli felmentése.

KÉPZŐ MEGNEVEZÉSE:
CÍME:

E-MAIL CÍME:
WEB:

CÉG FORMÁJA:
VÁLLALKOZÓ:  

ISK. VEZETŐ:
ÜGYFÉLFOGADÁS:

TELEPHELYEK:

Forma-n autós-, motoros magániskola
Tata, Május 1. u. 26.  Tel/fax: +36 34 350 649, +36 20 92 24 344. 
forman2@t-online.hu
http://forma-n.hu/
egyéni vállalkozás
Kozicz János, igazolvány száma: ES-342932
Kozicz János nyilvátartási száma: 10799. 
Tata, Május 1. út 26. Időpontja: kedd 16-18,szerda és csütörtök 8-11 óráig Tel.: +36 20 92 24 344 
Tata,  Május 1. út 26., Tata,0418/2 hrsz. rutinpálya, Naszály, Rákóczi u.172.
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VIZSGADÍJAK: 
    Elmélet 4 600 Ft., vezetés 11000 Ft. Összegét a rendelkezések módosíthatják. Befizetése iskolavezetőnél, 

oktatónál történik, aki a tanuló megbízása alapján jár el a vizsgák kiírásakor.

A TANULÓ JOGA:  
    Ha a tandíjat befizette: a foglalkozásokon való részvétel. Kedvezmények igénybevétele: (10 000 Ft).  

pl.  gyakorló programok, konzultáció, tankönyv, tesztkönyv használata, próbavizsga stb. A tantermi órarend 
összeállításánál az igényeit figyelembe vesszük. A vizsga 5 munkanappal az esedékessége előtt írásban 
benyújtott indokkal lemondható az iskola vezetőnél. A vezetés időpontját az esedékessége előtt  
3 munkanappal módosíthatja az oktatóval egyeztetve.

A TANULÓ KÖTELESSÉGE:

•  A tananyag elsajátítása, a foglalkozásokon, gyakorlati órákon aktív részvétel, közlekedésre alkalmas 
állapotban való pontos megjelenés, és a díjak előre történő fizetése. Szerződés szegés esetén a kedvezmény 
visszafizetése.

• A tanuló áthelyezési kérelmét az iskolavezetőnek személyesen jelentheti be. A képzés igazolását a 
kedvezmények befizetése után 8 napon belül az ügyfélfogadási időben veheti át.

AZ AUTÓSISKOLA KÖTELESSÉGE :

    Biztosítani a megfelelő és jó színvonalú elméleti és gyakorlati oktatást, és az alapvizsgák megszervezését. Joga 
az oktatás és vizsgadíj befizetését előre kérni. Az oktatást csak a befizetést követően kezdi meg.

HATÁRIDŐK:  
    Elméleti vizsgát a tanfolyam indulása után 9 hónapon belül meg kell kezdeni és 1 éven belül SIKERESEN be 

kell fejezni. Gyakorlati vizsgát a sikeres elméleti vizsga után 2 éven belül tehet.

VSM:    Elmélet:         %, forgalom:          %, ÁKO:        %.

Tata,

   Eredményes felkészülést és balesetmentes közlekedést kívánok:

   

   

   iskolavezető
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