
TÁJÉKOZTATÓ „ AM „ KATEGÓRIÁRA 
                                                                                                                                                     1. számú melléklet 

 

Felnőttképzési nyilvántartási szám          07-0443-03 

1. Képző szerv neve:                    Fecskovics Attila magán autósiskola 

Címe:                                        2143 Kistarcsa, Dobó Katica 2. sz. Tel: 06-30/-9503-794 

                                                                                        Domain:fecskovicsautosiskola.hu 

2. Cégforma:                                Egyéni vállalkozó 

3. Vállalkozói engedély száma:   EV - 254462 

4. Iskolavezető:                             Fecskovics Attila tulajdonos 

5. Ügyfélszolgálat címe:               2143 Kistarcsa, Dobó Katica 2. sz. 

       Ügyfélfogadás időpontja:         Kedd és Péntek 1600-2000-ig : illetve telefonon egyeztetett bár mely napon és időben. 

6. Fióktelephely címe:                  2143 Kistarcsa, Dobó Katica 2. sz. 

7. Tanfolyamra történő felvétel módja:  

- az ügyfélfogadó irodában, ügyfélfogadási időben 

- beiratkozáskor a meghirdetett helyen és időpontban.            

8. Egészségügyi alkalmassági igazolás  

      Öt sikertelen forgalmi vizsga esetén PÁV alkalmassági vizsgát kell tenni. 

9. Tanfolyamra történő felvétel feltételei. 

- legalább 13 és ½ életév betöltése, 

- kitöltött, a Közlekedési Felügyelőség által rendszeresített jelentkezési lap, 

- kitöltött, a képzőszerv által rendszeresített belső jelentkezési lap, 

- Külföldi állampolgárok esetén legalább ½ éves tartózkodási engedély igazolása. 

              A vizsgára bocsájtás feltételei: 

                      -     a felvétel feltételeit kövezően 

                      -     elvégzett elméleti felkészülés 

                      -     megfizetett hatósági vizsgadíj  

              Az elméleti vizsgához szükséges tanfolyami kötelezettségnek akkor tesz eleget 

                     -       ha a 13 és ¾ életévet betöltötte 

- A vizsgához szükséges tanfolyami kötelezettségnek akkor tesz eleget, ha a felsorolt minimálisan                             

kötelező óraszámokban hiányzás nélkül részt vesz a foglalkozásokon. Az elméleti tanórák időtartalma 45 

perc  

- Az elméleti vizsga számítógép igénybevételével vagy írásban tehető le. Szóban indokolt esetben tolmács 

közreműködésével vizsgázhat az, aki hiányos magyar nyelvi ismeretei miatt a magyar nyelvet nem érti, 

illetve az egészségi állapotából következően írásra képtelen, és erre a felügyelettől, kérelemre engedélyt 

kapott.  

               Mentesség az elméleti tanfolyam alól:       

- A tanfolyam elméleti tantárgyai alól felmentés nem adható, kivétel (a siketek,mozgáskorlátozottak és a nem 

magyar anyanyelvűek) 

               A vizsgaigazolás kiadásának feltételei: 

- A vizsgaigazolás átvételének feltétele a közúti elsősegélynyújtó tanfolyam elvégzése, melyet                             

igény szerint az iskola szervezetten bonyolít le. A tanulónak azonban lehetősége van egyénileg                             

megszereznie az erről szóló igazolást. Azok a jelentkezők, akik, 1984, január1-étől 1992,                             

december 31-ig valamilyen kategóriából szereztek engedélyt, illetve vezetői engedélyüket                             

bővítik, a vizsga alól mentesülnek. 

- A sikeres forgalmi vizsga után, négy munkanap elteltével a járművezetői vizsgabizottság a levizsgázott 

személynek, a közúti elsősegélynyújtó tanfolyam elvégzését igazoló lap bemutatása ellenében,  

vizsgaigazolást állít ki. 

               Felmentések: Felmentéseket a 2.sz. melléklet tartalmazza.                                 

10. Tanfolyam tárgyai:                                                                           Gyakorlati tanórák:AM 

Elméleti tanórák:                                                                        Iskoláéval                                  Sajáttal 

Közlekedési ismeretek 14 óra Járműkezelés rutin) 4 óra                          4 óra 

Vezetéselmélet 2 óra Városi vezetés 6 óra                           6 óra 

     

  Járműkezelési vizsga 10 perc                       10 perc 

  Forgalmi vizsga 20 perc                       20 perc 

Összesen: 16 óra Összesen: 11 óra                        11 óra 

Elméleti tandíj: 30.000-Ft. Gyakorlati díj: 5 000-Ft./ óra            4 500-Ft./óra 

- A fenti táblázat a minimális óraszámokat tartalmazza. Az elméleti tanfolyam végén az iskola által biztosított 

gyakorló tesztlapon és számítógépen segítjük és saját fejlesztésű anyagokon, ellenőrizzük felkészültségét a 

hatósági számítógépes teszt vizsgára. Gyakorlati tanórák időtartalma 50 perc Gyakorlati oktatás minimál 

óraszáma 11-óra.A vizsgára való ki írásnak a feltétele a levezetett 11-óra illetve a göngyölt km minimum az  

100km. 



- Gyakorlati tanórák ütemezése: 

A tanulóval egyeztetett időben esetleg háztól- házig szállítás. 

       11.   FECSKOVICS ATTILA AUTÓS ISKOLA által biztosított jármű: Yamaha.  

       12.   A hiányzás pótlásának módja:  

- Az iskolavezetővel egyeztetett időpontban, az elmaradt óraszámban leadott tananyagot pótolni kell.  

                           Elméleti hiányzás pótlása 1,000 Ft/óra. A tanulónak lehetősége van egy másik 

                            tanfolyamon is az adott témakör pótlására. 

13 Tandíj befizetésének módja: 

- Az ügyfélfogadó irodában számla ellenében, a tanfolyam megkezdésekor az elméleti képzés díját egy 

összegben fizeti be. A gyakorlati oktatás díját naprakészen fizeti. A vizsgadíjat a vizsgára jelentéskor kell 

befizetni. 

14. „M” kategóriás képzésnél a tantárgyak hallgatása és vizsgája alól felmentés nem adható. 

15. Tanuló áthelyezés: 

- Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja a tanulmányait folytatni, a képzési igazolás         

nyomtatványt a kéréstől számított 3 munkanapon belül a képzőszerv kiadja. A fel nem használt         

gyakorlati tandíjat az iskola visszafizeti.  

16. Oktatási helyszínek: 

           -         Kistarcsa Dobó Katica u. 2 ( elméleti oktatás)  

                     Gödöllő Méhész köz. 5. ( tanpálya) 

17.  Pótórák igénylésének módját, díjait  

- Elméleti pót óra: 1.000 Ft. 

- Gyakorlati pót óra: 3.500 Ft. 

18. Közvetlen szakmai felügyeleti szerv: 

- Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Járművezető Vizsgáztatási és után képzési 

Főosztály 1141 Budapest, Komócsy u. 17-17. Tel: 06-1-4602-214.  

19. Tanuló jogai és kötelezettségei: 

- A képző intézménye oktatási rendjét és az oktatási eszközök használatára vonatkozó előírásokat betartja. A 

biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi előírásokat megtartja. Nem tanúsít olyan magatartást amellyel a 

képző jogos szakmai és gazdasági érdekeit sérti, társai munkáját nem akadályozza . Vezetésre képes állapotba 

jelenik meg. A tanuló felszereléseit köteles használni(bukósisak,szemüveg,protektoros hosszúnadrág és 

protektoros dzseki,protektoros kesztyű,magas szárú zárt cipő vagy csizma).Saját motorkerékpárral történő 

oktatás estében a tanuló oldja meg az oktatásra  való eljutást. A megbeszélt oktatást ha le akarja mondani azt 

legalább 48-órával előtte jelezze.  

20. A vizsgadíjak és megfizetésük módja: 

            -       Közlekedési ismeretek ( számítógépes)     4.600 Ft.  

                   -       Jármű kezelési vizsgadíj:                           3.600Ft 

            -       Forgalmi vizsga díj:                                   3.600 Ft. 

            -       A vizsgadíjakat a tanuló az iskola házi pénztárába befizeti, amelyről igazolást kap, és egyben 

                     megbízza a vizsgára való jelentés megszervezésével és lebonyolításával. 

21. A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos tudnivalók:  

- Sikeres vizsgát követően a vizsgabizottság kiállítja az erről szóló igazolást és tájékoztatót vezetői         

engedély kiadására irányuló eljárás menetéről, amit az okmányirodában intézi  és postán megkapja vezetői 

engedélyét. A vezetői engedélyt az elírt feltételek teljesülése mellett is csak olyan magyar állampolgár, illetve 

az Európai Gazdasági Térségről szóló meg Megállapodásban részes tag államok ( a továbbiakban: EGT) 

állampolgárai számára kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező kérelmezőnek lehet kiadni, akinek 

akóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye ( szálláshelye) Magyarországon van, illetőleg nem Magyar 

állampolgár( továbbiakban: külföldi) kérelmező esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapban 

Magyarországon tartózkodott.  

 

 

Kistarcsa, 202..   ..    … 

 

 

                      P:H:                      …………………………                             ………………………… 

                                                          Fecskovics Attila                                                tanuló          

                                                              iskolavezető 


