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Képzőszerv : „AUTÓSULI”  Szabados Péter, egyéni vállalkozó : Nyilvántartási szám: 51794239 

Székhely:3325 Noszvaj, Kossuth út 60. Web lap: autosulieger.hu 

Adószám: 68471806-1-30.   Képzési engedély száma KGHF/104272-2/2019-ITM  Kategóriái : GKI; TAXI. 

Az iskola vezetője: Szabados Péter 

Ügyfélfogadó iroda: 3300. EGER Bródy Sándor u. 4sz Tel/Fax: 36/436-117, 20/414-45-59 

                E-mail: autosuli2020@gmail.com  

Ügyfélfogadás időpontja:  Hétfő, Szerda:08.00-16-00-ig 

                                             Kedd, Csütörtök:10.00-16.00-ig     Ebédidő: Hétfőtől- Péntekig:12.00-13.00-ig 

                                             Péntek:08.00-14.00-ig 

A képzőszerv vállalja, hogy a jelentkező hallgatót, amennyiben megfelel a 176/2015. (VII.7.) Korm. 

rendeletben előírt feltételeknek, beiskolázza a ………………………..számú „Taxi kiterjesztő” tanfolyamra. 

Jelentkezés feltételei: 

➢ Érvényes vezetői engedély 

➢ Személytaxis személyszállító szolgáltató igazolvány, bizonyítvány 

Beiskolázáshoz szükséges okmányok: 

➢ Személyi igazolvány 

➢ Vezetői engedély 

➢ Lakcímkártya 

➢ Személytaxis személyszállító szolgáltató igazolvány, 

bizonyítvány 

Jelentkezés menete: 

➢ Tanfolyam és vizsgára jelentkezés a képzőszerv irodájában, személyesen történik. 

➢ A jelentkezési lapot a vizsgára való jelentkezés előtt a tanuló tölti ki. 

➢ A tanfolyamon való részvétel kötelező! 

 

A tanfolyam és vizsga díja: 40.000 Ft. 
 

Ezt az összeget készpénzben az iskola irodájában kell befizetni a tanfolyam megkezdésekor. 

 

Taxis tanfolyam célja: 

➢ A már korábban megszerzett személytaxis személyszállító szolgáltatói képesítés 

kibővítése a jelentkező által meghatározott megyére. 

Tantárgyak, óraszámok: 

➢ Helyismereti jártasság és helyi idegenforgalmi ismeretek, valamint korszerű 

fedélzeti navigációs és elektronikai rendszerek ismerete (óraszám: 2 óra) 

 

Taxis vizsga menete: 

A Taxis vizsga, vezetési gyakorlati vizsgából áll. 

Vizsgakövetelmények: 

Vezetési gyakorlat – Gyakorlat 

 

A rendelkezésre álló személy taxi gépkocsival történik a gyakorlati vizsga közúti forgalomban. Taxaméter és 

utas kiszolgálási gyakorlat, valamint a közlekedési szabályok maradéktalan betartása alapvető követelmény. 

 

Sikeres Taxis vizsgát követően a vizsgázó Személytaxis Személyszállító Szolgáltató igazolást kap a választott 

megyére.(Heves megye) 
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PÁV II. Pályaalkalmassági vizsgálat NEM ELŐFELTÉTELE a képzésnek és a Taxis vizsgának.  

 

Sikeres vizsga után, Taxis Bizonyítvány a választott megyére. 

Taxis igazolvány lejárata: vizsga dátumától számított 5 év. 

Elméleti oktatás helye: AUTÓSULI oktatóterme, Bródy Sándor 4. sz.  

A hallgató vállalja, hogy a jelentkezési és vizsgalapon szereplő személyes adatai kezeléséhez hozzájárul, 

valamint adatait ezen okmányon pontosan felvezeti. 

A tanfolyamon résztvevőhallgató köteles az elméleti foglalkozásokon pontosan megjelenni, legjobb tudása 

szerint közreműködni, a gyakorlati órára, vezetésre képes állapotban megjelenni. 

A vizsgadíjat jogszabály állapítja meg. A vizsgadíj esetleges változása esetén a tanuló, a megváltozott 

vizsgadíjat köteles megfizetni. 

A díjak megváltoztatásának jogát a képzőszerv a képzés bármely időszakában fenntartja /elmélet, 

gyakorlat/. A már befizetett TANFOLYAM díjra a változtatás nem vonatkozik.  

A KÉPZŐSZERV kötelessége, hogy a teljes képzés ideje alatt gondoskodjon a TANULÓ folyamatos és 

megfelelő színvonalú képzéséről. 

Ennek első számú felelőse az ISKOLAVEZETŐ. 

 

A TANULÓ kötelessége, mindent megtenni a sikeres munka érdekében.      

 

Szakmai és egyéb kifogás esetén, amennyiben helyben érdemi intézkedés nem történik a Tanuló panaszával a 

felügyeleti szervhez fordulhat.  

K A V 
SZAKTANFOLYAMI OSZTÁLY 

1033 Budapest, Polgár utca 8-10. 

EGER,  

 

       …………………………………… 
Szabados Péter  

 iskolavezető 

 


