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Kollégáim és magam nevében köszöntöm Önt a Szinkron Autós - Motoros Iskolában! 
Tanfolyamunk célja, hogy olyan személygépkocsi-vezetőket képezzünk, akik képesek önállóan, 

biztonságosan és kulturáltan közlekedni. 
 
1) A képző szerv megnevezése, címe, e-mail címe, telefonszáma, honlap címe: 

Szinkron Autós - Motoros Iskola 
2800 Tatabánya, Béla király krt.19. fsz.1. 
E-mail: info@szinkron-ati.hu 
Tel.: 06-20/956-7805 
www.szinkron-ati.hu 

2) A cég formája: 
           Betéti társaság 
 
3) A cégbírósági bejegyzés száma: 

11 - 06 - 006407 
 
4) Az iskolavezető neve, e-mail címe, telefonszáma: 

Pausz Béla 
bela.pausz@gmail.com 
06-20/956-7805 

 
5) Az ügyfélfogadó címe, telefonszáma, az ügyfélfogadás időpontja: 

Tatabánya, Béla király krt. 19. fsz. 1. 
Tel.: 06-20/9567–805    
Ideje: hétfő – péntek.: 16.00 - 18.00 óra       

 
6) A telephely címe: 

Tatabánya, Béla király krt. 19. fsz.1. 
 
7) A tanfolyamra való felvétel módja: 
A tanfolyamra történő felvétel az autósiskola ügyfélfogadójában személyesen, az előírásoknak megfelelően 
történik. A beiskolázási feltételek ellenőrzését követően a jelentkezési lap és nyilatkozat, valamint a 
szerződés kitöltésére kerül sor, majd a jelentkező átveszi az írásos tájékoztatót s végül ezt aláírásával 
igazolja. Jelentkezni lehet még a www.nkh.hu weboldalon az elektronikus jelentkezési lap segítségével is. A 
honlapon megfelelően kitöltött és kinyomtatott jelentkezési lappal a tanuló jelölt kérheti tanfolyamra való 
felvételét az autósiskolában. 
Van lehetőség tantermi illetve  e-learing képzésre is. 
 
8) Az előírt egészségi vizsgálatok: 
Az elméleti vizsgára való bocsátás feltétele a háziorvos által kiállított „orvosi alkalmassági vélemény” egy 
példányának leadása az autósiskolában, mely mellékletét fogja képezni a jelentkezési lapnak. 
 
9) A tanfolyamra történő felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei, a vizsgaigazolás kiadásának a 

feltételei: 
 
A tanfolyamra történő felvétel feltételei: 

 legalább 16 és fél éves életkor 

 szabályosan kitöltött jelentkezési lap és nyilatkozat 

 alapfokú iskolai végzettség megléte 
 
Az elméleti vizsgára bocsátás feltételei: 

 a tanfolyam elméleti részének igazolt elvégzése 

 17 életévnél legfeljebb 3 hónappal fiatalabb életkor 

 a vizsgadíj befizetése az autósiskolában 

 az elméleti képzés díjának igazolt befizetése 

 orvosi alkalmassági 

mailto:bela.pausz@gmail.com
http://www.nkh.hu/


A gyakorlati vizsgára (forgalmi) bocsátás feltételei: 

 sikeres elméleti vizsga 

 17. életév betöltése 

 a tanfolyam gyakorlati részének elvégzése (29 óra és 580 km) 

 a vizsgadíjak befizetése az autósiskolában 

 a gyakorlati képzés díjának igazolt befizetése 
 

Az ötödik sikertelen forgalmi vizsgát követően további vizsgát csak PÁV vizsgálat után tehet. 
 
A vizsgaigazolás kiadásának a feltételei: 
A vizsgáztatási előírások teljesítését a hatóság vizsgaigazolás kiállításával igazolja. A vizsgaigazolást a 
hatóság a vizsgázó részére abban az esetben adja ki, ha a vizsgázó nyilatkozata és csatolt iratai alapján 
eleget tett a törvényben meghatározott vizsgakövetelményeknek. A vizsgaigazolás kiadásához az 
elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító, a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolást, 
vagy a mentességre jogosító okmányt, valamint az alapfokú iskolai végzettség igazolását kell bemutatni. 
 
10) A tantermi tanfolyam tantárgyai, a minimális óraszámai, az elméleti tanórák időtartama: 

Alapismeretek 
Közlekedési ismeretek, Járművezetés elmélete, Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 28 óra 

Járművezetési gyakorlat 
Alapoktatás  9 óra  
Főoktatás  20 óra és      580 km 
Vizsgaóra 1 óra  

 
Az elméleti órák időtartama: 45 perc.  
 
11) A járműhasználat: 
Választható autótípusok: Honda Jazz, Toyota Yaris VW Polo Suzuki 
 
12) A hiányzás pótlásának módja: 
A tanfolyami foglalkozásokon való részvétel kötelező, hiányzás esetén az elmulasztott foglalkozást pótolni 
kell. A pótlás történhet egy másik tanfolyam adott foglalkozásán való részvétellel, vagy egyéni 
konzultációban. A gyakorlati oktatás során esetleges hiányzását az oktatóval legalább egy nappal előbb 
jeleznie kell, ennek elmulasztása esetén a tandíjat köteles megtéríteni. 
 
13) A tandíj összege, befizetésének módja, egyéb díjak: 
 

Oktatás  Díjak 

Elmélet 

Közlekedési alapismeretek 

 ………. Ft   akciós..……...Ft Járművezetés elmélete 

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 

E-learing   ……….  Ft   akciós……..…Ft 

Gyakorlat 
 

 
 

 …….. Ft/óra, akciós .......Ft/óra 

 
Vizsga 

Közlekedési ismeretek 4.600 Ft 

Forgalmi vizsga 11.000 Ft. 

Elsősegélynyújtás                      9200  Ft 

 
A tandíjak befizetésének módja: készpénzfizetés vagy átutalás. Befizetésre az autósiskola ügyfélfogadási 
idejében van lehetőség.  
A képzés ideje alatt a tandíjak változhatnak.  
 
14) Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei: 
Közlekedési ismeretekből, Szerkezeti és üzemeltetési ismeretekből mentesség nincs! Elsősegélynyújtó 
ismeretek hallgatása és a vizsga alól mentesülnek, akik megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkeznek 
és ezt okirattal igazolni tudják. Az okirat másolatát a jelentkezési laphoz csatolni kell. 
 
 
 
 



15) A tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja, a tanuló 
áthelyezés következményei: 

Átjelentkezési igényét a tanuló az iskolavezetőnél jelzi, a szükséges formanyomtatvány kitöltésével. Az 
iskolavezető igazolja a tanfolyami foglalkozásokon való részvétel teljesítését, illetve a gyakorlati képzésen 
részt vett tanuló óraszámát. 
 
16) Az oktatási helyszínek címei: 
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek, Közlekedési ismeretek, Járművezetés elmélete: 
Tatabánya, Béla király krt.19. fsz. 1. 
A járművezetés gyakorlata: 
Tanpálya Tatabánya,(járműkezelési), Tatabánya és környéke (forgalmi) 
 
17) A pótórák igénylésének módja, díja: 
Az elméleti oktatás óráiról való hiányzás pótlásának módja az autósiskolában történő egyeztetés alapján 
történik, melynek díja 1600 Ft/óra. Gyakorlati pótóra igénylése az oktatóval való egyeztetés alapján történik. 
 
18)      Az engedélyező hatóság megnevezése, címe, telefonszáma: 

ITM Innovációs és Technológiai Minisztérium 
1011 Budapest Fő utca 44-50. 
Tel.: 06 1 759 1700 
Felügyeletet ellátó szervezetek megnevezése és elérhetőségei: 
KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
Komárom –Esztergom Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály 
H-2800 Tatabánya Táncsics Mihály út 1/d 
Tel.:34/513 112 
Fogyasztóvédelemi hatóság megnevezése és elérhetősége: 
Komárom –Esztergom Megyei Kormányhivatal 
Fogyasztóvédelemi Felügyelőség 
Cím: 2800 Tatabánya Bárdos László u. 2. 
Tel.: 34/309 303 

19)  A vizsgázó jogai és kötelezettségei: 
 A tanulónak joga van az autósiskola által nyújtott szolgáltatást igénybe venni. Kötelessége a szolgáltatás 
díjának megtérítése. A tanuló tudomásul veszi, hogy sem elméleti, sem gyakorlati vizsgát nem tehet míg 
ennek a kötelezettségének nem tesz eleget. 
 
20)  A vizsgadíjak és azok megfizetésének módja: 
 
Vizsgadíjak  
Közlekedési ismeretek:   4600 Ft 
Forgalmi vizsga:               11000 Ft 
Elsősegélynyújtás:                                               9200 Ft 
 

A képzés ideje alatt a vizsgadíjak változhatnak. A vizsgadíjak befizetésének módja: készpénzfizetés vagy 
utalás 
 
21) A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott fontosabb előírások: 
A vezetői engedély kiadására irányuló kérelmet személyesen bármelyik kormányhivatalnál elő lehet 
terjeszteni. Az alábbi okiratok szükségesek hozzá:  Sikeres közúti elsősegély vizsga igazoló kártya, orvosi 
alkalmassági vélemény eredeti példánya, személyi igazolvány, lakcím kártya. 
  
22) Online vizsga felkészítés: 
A tantermi képzésben résztvevő tanulóinknak külön díjazás ellenében Edu-KRESZ online hatósági vizsga 
felkészítést biztosítunk. 
 
Sikeres tanulást, balesetmentes közlekedést kívánok! 
 
Tatabánya, 2020.01.02.         Pausz Béla 
                                              iskolavezető 
 


