Vállalási feltétel és Képzési tájékoztató

GKI képzések
Iskolánk neve: MICRA ATI AUTÓS ISKOLA Ec.

NYTSZ: 11-0131-05
Érvényes: 2019.01.10-től

Elérhetőségeink: /fax: 34/300-200www.micraati.hu, e-mail: micraati@t-online.hu
Facebook: Micra Ati Autós Iskola.
Iskolavezető: Zsigmond-Nagy Marianna, : +36-30/3-360-360, zsigmond.nagymariann@gmail.com
Cégjegyzék száma: 11-11-001570
Iskolavezetői névjegyzékbe vételi szám: 11-13/1995
Vállalkozási forma: egyéni cég
Felnőttképző nyilvántartásba vételi szám: B/2020/008599
Ügyfélfogadás: Tatabánya, Vértanúk tere 2. hétfőtől - szerdáig: 8:00 -16:00-ig, csütörtök: 8:00-14:00-ig Tel.: 34/300-200
Pénteken az ügyfélfogadás szünetel!
Bicske, Kisfaludy u. 60. csütörtökönként 16:00 – 18:00 Tel.: 30/3-360-360
Esztergom, Aradi tér 3. (bejárat a Pöttyös tér felöl) hétfő és szerda 15:00 – 18:00 Tel.: 20/388-0120

Iskolánkban megszerezhető képesítések:
JÁRMŰVEZETŐI KATEGÓRIÁK:
segédmotor - AM,
motorkerékpárok - A1, A2, A, A1-B-vel
személygépkocsi - B
tehergépkocsi - C
nehéz-pótkocsi – C+E
autóbusz- D
személygépkocsi nehéz-pótkocsival – B+E
kerti traktor (állati erővel vont járművek)

SZAKTANFOLYAMOK:
- autóbusz-vezetői alapképesítés (GKI)- és továbbképzési
képesítés,
- tehergépkocsi-vezetői alapképesítés (GKI), továbbképzési
képesítés, kiegészítő - és összevont képesítés,
- belföldi személygépkocsis személyszállító szaktanfolyam
- személy-taxi vezetői szaktanfolyam,
- autóbusz-vezetői, közúti árufuvarozó vállalkozói személygépkocsis személyszállító-és személy-taxi vállalkozói
szaktanfolyamok

Az elméleti oktatás helye: Tatabányán az iskolában, vagy az egyeztetett helyszínen.
A beiskolázás feltétele: lásd. mellékelt táblázatban
A tanfolyam indításának feltétele: legalább 10 fő együttes jelenléte, mert ennek hiányában vizsga nem szervezhető.
A tanfolyam visszamondására a tervezett kezdés előtt max. 10 munkanappal van lehetőség!
A tanfolyamra való felvételhez szükséges:
- a felvételkor a személyi igazolvány adataival megegyezően kitöltött jelentkezési lap,
- a 8. általános iskolai bizonyítvány fénymásolata (az eredeti bemutatása mellett),
- 1 db igazolványkép (hátoldalán feltüntetve: név, születési, hely, idő, anyja neve),
- az előfeltételként meghatározott kategóriás, érvényes vezetői engedély fénymásolata (az eredeti bemutatása mellett),
- a tandíj befizetése készpénzben, az iskolában, a jelentkezéskor,
- felmentés esetén, a felmentést igazoló okirat fénymásolata.
(az eredeti bizonyítványt is be kell mutatni és a vizsgára is el kell hozni),

!!!FONTOS! A felmentést a KAV KÜI, a hallgató kérelmére, díj ellenében állítja ki.
- a vizsgadíj befizetése jelentkezéskor (mert a vizsgáztató, a vizsgát, csak a vizsgadíj befizetése esetén biztosítja)
- a GKI igazolvány díjának befizetése – 9.900,- Ft (az elméleti tanfolyam befizetésekor).
A jelentkezési anyagok leadásának határideje: legkésőbb az ügyintéző által megjelölt időpontban
A jelentkezéskor, az iskola, az ügyfél rendelkezésére bocsátja a jelentkezéshez szükséges anyagokat és az iskola,
szaktanfolyam típusára vonatkozó „VÁLLALÁSI FELTÉTELÉT és képzési tájékoztatóját”. A jelentkezési lap leadása
után, az iskola „képzési szerződést” köt a jelölttel. A „Vállalási feltételek és képzési tájékoztatók” a tanfolyammal
kapcsolatos legfontosabb információkat tartalmazzák. A nem tárgyalt, valamint a fel nem sorolt esetekben, a
szakképzésre vonatkozó rendeletekben foglaltak az irányadóak (lásd. www.nkh.hu).
A tanfolyammal kapcsolatos, minden részletre kiterjedő információ, a jelentkezéskor hangzik el.
Az iskola a tanfolyam teljes díjának befizetésére – kizárólag a jelölt kérésére - részletfizetést biztosít, amely az
alábbiak szerint történik:
1. részlet: amelyet a jelölt a jelentkezéskor fizet be, készpénzben az iskola pénztárába és az alábbiakat tartalmazza:
1. 1. a tandíj 60%-nak a befizetése,
1. 2. a tanfolyam teljes vizsgadíjának befizetése,
1. 3. a GKI igazolvány díjának befizetése.
Az egyes képzések pontos képzési díját lásd a mellékelt táblázatban.
2. részlet: a képzés fennmaradt 40%-ának díja, amelynek befizetése az elméleti tanfolyam első foglalkozásáig történik és
a vizsgára bocsátás feltétele.
Vizsgadíjak:
Elméleti írásbeli és szóbeli vizsgák vizsgatárgyanként: 4.600,- Ft
Esettanulmány vizsgatárgyanként: 8.000,- Ft
Szimulátor vizsga: 4.700,- Ft
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Gyakorlati vizsga: 9.200,- Ft
Járművezetéssel nem járó gyakorlati vizsga: 5.000,- Ft

Az alap-és a javítóvizsgák díja megegyezik. Az iskola a fenti vizsgadíjon felül vizsga alkalmanként 10.000,-Ft
vizsgáztatási díjat számol fel. Javítóvizsgát csak abból a tárgyból kell tenni, amely sikertelen volt. Javítóvizsgát tenni a sikertelen
vizsga után legalább 6 munkanappal, max. a tanfolyam kezdésétől számított 12 hónapon belül lehet.

Felmentések: Egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alól a vizsgatárgy(ak)nak megfelelő szakképesítés esetén külön
kérelemre a KAV felmentést adhat: Az „Előírások alkalmazása” elméleti vizsgatárgyból nem kell alapképesítési vizsgát
tennie annak a gépjárművezetőnek, aki a 24/2005. GKM rendelet 12. sz. melléklet 7. pontja szerinti képesítéssel
(autóbuszos személyszállító vállalkozó) rendelkezik. „A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés” és az
„Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika” tantárgyak kötelező óraszámainak 50%a, valamint az e tantárgyakhoz kapcsolódó vizsga alól a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 13. sz. melléklet 2. pontja
alapján 2012. szeptember 9-éig mentesül az a gépkocsivezető, aki a vezetői engedélyét, vagy a közúti közlekedési
szolgáltatásokról és közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20) MT rendelet 1. számú melléklete „A.”
részének I. fejezetében meghatározott képesítését öt éven belül szerezte.
!!! FONTOS! A felmentést, a hallgató kérésére, díj befizetése mellett a KAV adja ki. A vizsgára a felmentési igazolást és az
eredeti okmányokat, valamint a jogosítványt, a lakcímkártyát, a tartózkodási- és munkavállalási engedélyt is hozni
kell. A FELMENTÉST iskolánk a vizsgánál, akkor tudja érvényesíteni, ha a hallgató azt iskolánknál a tervezett vizsga előtt ,
legalább 20 munkanappal előbb bemutatja azt.
A TANFOLYAM ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE 5 ÉV, AZUTÁN ISMÉTELNI KELL!
Az iskola vállalja az elméleti tanfolyam és a vizsga megszervezését. A tanfolyamhoz szükséges tansegédleteket az
iskola a tanfolyam időtartamára – díj ellenében és a hallgató kérésére – a hallgató rendelkezésére bocsátja, amelyet a
tanfolyam vizsganapján az iskolának vissza kell szolgáltatni. Egyéb esetekben, kérésre, az iskola tájékoztatást ad a
tansegédletek beszerzésének módjáról.
Az iskola fenntartja azt a jogát, hogy a tanfolyamot, a tervezett időben, kizárólag megfelelő létszámú – minimum 10 fő
esetén -jelentkező esetén indítja be. A tanfolyam szigorúan tanfolyam-köteles!
A jelölt a tanfolyamot, a kezdés tervezett időpontja előtt, maximum 10 munkanappal mondhatja vissza. Ebben az
esetben az iskola, a képzési díjra befizetett összeget - 10 % levonása után (kezelési költség) - postai úton utalja vissza.
FONTOS! A befizetett tanfolyami díj és a vizsgadíj kizárólag a „Vállalási feltétel és képzési tájékoztatón” és a
„Szerződés”-en feltüntetett tanfolyamra és annak vizsgájára vonatkozik!
A jelölt tudomásul veszi, hogy a vizsgán való meg nem jelenése esetén, a befizetett vizsgadíjat elveszíti, arra való
tekintettel, hogy az iskola, a vizsga valamennyi (személyi-és tárgyi) feltételét biztosította, a vizsgát megrendelte, annak
díját a vizsgáztatónak megfizette.
A tanfolyamon kötelező a részvétel! A megengedett hiányzás mértéke tárgyanként 10%. Amennyiben a Jelölt nem
jelenik meg az előadási napokon, úgy a tanfolyamból kimarad, és az elméleti vizsgára csak pótfoglalkozás
igénybevétele után bocsátható! A pótfoglalkozás díja: 2.000 Ft/óra
Az iskola kötelességei:
- a jelöltet, a tanfolyammal kapcsolatos információkkal ellátni, átadni a vonatkozó tanfolyam Vállalási feltételét és képzési tájékoztatóját
- a jelölttel a képzés megkezdése előtt képzési szerződést kötni,
- biztosítani az oktatás személyi– és tárgyi feltételeit,
- megszervezni a tanfolyam vizsgáit,
- segítséget nyújtani a pótvizsgák letételéhez.

A tanfolyam sikeres vizsgája után a GKI igazolványt a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. készítteti el
és postázza ki a jelölt lakcímére.
Az igazolvány megsemmisülése, elvesztése és adatváltozás esetén, a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 33/F. § az irányadó.
Az igazolvány kiállításának díja: 9.900,- Ft
A képzésfelügyeletét, és az engedélyek kiadását ellátja:
KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.

Közlekedési Hatóság Szaktanfolyami Osztály 1082 Budapest, Vajdahunyad út 45.: 06-1/814-1887
Sikeres felkészülést és eredményes vizsgákat kívánok!
Ne feledje: „Bizalmáért – Garanciát!”

Zsigmond-Nagy

Marianna
iskolavezető
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