VÁLLALÁSI FELTÉTEL ÉS KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Motoros kategóriák (AM, A1, A2, A, B1)

NYTSZ: 11-1315-05
ÉRVÉNYES: 2019.01.10-től

Iskolánk neve és címe: MICRA ATI Autós Iskola Ec. 2800 Tatabánya, Vértanúk tere 2.
Elérhetőségeink:Tel/fax: 34/300-200, www.micraati.hu, micraati@t-online.hu, Facebook: Micra Ati Autós Iskola.
Iskolavezető: Zsigmond-Nagy Marianna 06-30/3-360-360, zsigmond.nagymariann@gmail.com
Iskolavezetői névjegyzékbe vételi szám: 11-13/1995
Vállalkozási forma: egyéni cég, cégjegyzék száma: 11-11-001570
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 Telefon: 34/300-200
Pénteken az ügyfélfogadás szünetel!
Bicske, Kisfaludy u. 60. csütörtökönként 16:00 – 18:00 Telefon: 30/3-360-360
JÁRMŰVEZETŐI KATEGÓRIÁK:
segédmotor - AM,
motorkerékpárok – A1, A2. A
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, különbözeti és összevont képesítés,
- belföldi személygépkocsis személyszállító szaktanfolyam
- személy-taxi vezetői szaktanfolyam,
- autóbusz-vezetői, közúti árufuvarozó vállalkozói - személygépkocsis
személyszállító-és személy-taxi vállalkozói szaktanfolyamok
- sportvadász

Nálunk már e-learning-gel is tanulhatja otthon az elméletet!
Az elméleti oktatás helye: MICRA ATI Tatabánya, Vértanúk tere 2. (kihelyezett tanfolyam esetén külön jelöljük)
Bicske, Kisfaludy út 60. (Kisfaludy Üzletház)
Az elméleti vizsga helye: minden esetben a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.
(2800 Tatabánya, Táncsics M. út 1/D) Tel: 34/513-112

A járműkezelési gyakorlat helye: A1 és A kategória esetében Tatabányán, AM és A2 kategória esetén Tatán.
A gyakorlati vezetés megkezdésének helye: a szakoktatókkal egyeztetett helyen.
Váltások időpontja: az oktatóval történő egyeztetés alapján.
A tantermi tanfolyam indításának feltétele: 5 fő együttes jelenléte.
A tanfolyam visszamondására a tervezett kezdés előtt max. 14 nappal van lehetőség!
Amennyiben az Ügyfél az elméleti képzés esetén az 5 fő együttes jelentkezését nem kívánja megvárni, úgy lehetősége van kérni a tanfolyam
beindítását az általa megjelölt időpontban az alábbi feltételekkel:
1 fő esetén fizetendő: az alap elméleti díj + 100% felár
2 fő esetén fizetendő: az alap elméleti díj + 75% felár
3 fő esetén fizetendő: az alap elméleti díj + 50% felár
4 fő esetén fizetendő: az alap elméleti díj + 25% felár
Az elméleti vizsga tervezett időpontja: az elméleti tanfolyamot követően, a hiánytalan jelentkezési anyag leadása és a 2. részlet befizetése után, az
KH beosztása szerint.
A tanfolyamra való felvétel módja: személyesen irodánkban, ügyfélfogadási időben
A beiskolázás feltétele: 8. általános iskolai végzettség megléte, Figyelem! Vezetői engedély csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek a szokásos
tartózkodási helye Magyarország terültén van. További feltételek: a mellékelt táblázat szerint, a választott kategóriának megfelelően.
A tanfolyamra való felvételhez szükséges:
- 1 db, a személyi igazolvány adataival egyezően, a jelentkezéskor kitöltött, valamint aláírt jelentkezési lap
- a 8. általános iskolai bizonyítvány fénymásolata (az eredeti bemutatása mellett),(kivéve „AM” kategória)
- orvosi igazolás fénymásolata (az eredeti bemutatása mellett) (I. fokú 1. csoportú, a háziorvos állítja ki) vagy a vezetői engedély megléte esetén, annak
fénymásolata (az eredeti bemutatása mellett). Leadási határidő: A 24/2005 GKM rendelet alapján az orvosi igazolást az elméleti vizsgáig kell leadni.
Azonban kérjük Önt, hogy a gördülékeny ügyintézés érdekében az igazolást a beiskolázással egy időben szíveskedjen leadni!
- a tanfolyam teljes díjának - vagy jelölt kérése alapján az első részlet - befizetése az iskolában, készpénzben, a jelentkezéskor.
Figyelem! Vezetői engedély megléte esetén az orvosi szakvélemény nem szükséges, csak a vezetői engedély fénymásolatát kell leadni.
A jelentkezési anyagok leadási határideje: a tanfolyam kezdésekor legkésőbb.
A jelentkezéskor az iskola az ügyfél rendelkezésére bocsátja a jelentkezéshez szükséges anyagokat és az iskola „VÁLLALÁSI FELTÉTELÉT és
képzési tájékoztatóját” és igény szerint elvégzi az előzetes tudásszint felmérést. A jelentkezési lap leadása után az iskola Képzési Szerződést köt a
jelölttel.
A tanfolyammal kapcsolatos, minden részletre kiterjedő információ a jelentkezéskor hangzik el.
A „Vállalási feltétel és képzési tájékoztató” a tanfolyammal kapcsolatos legfontosabb információkat tartalmazza, a nem tárgyalt esetekben 24/2005.(IV.
21) GKM rendeletben foglaltak, és a PTK. ide vonatkozó részei az irányadók.
Az e-learning típusú elméleti képzésben történő részvétel módja, annak lépései:
1.
2.
3.
4.
5.

A jelölt az iskolában bejelentkezik a tanfolyamra, és a jelentkezéskor jelzi, hogy az elméleti képzést e-learning képzés formájában kívánja igénybe
venni.
Maradéktalanul leadja a jelentkezéshez szükséges anyagokat és befizeti a tanfolyam díját.
Ezután az iskola megrendeli a képzést. Ennek átfutási ideje megközelítően 1 hét.
A rendszer a jelöltnek megküldi választott programra szóló regisztrációs e-mailt.
A jelölt a programot az alábbiakban készített összesítő táblázatban rögzített időtartamig és óraszámban veheti igénybe. Ha nem sikerült a
meghatározott tananyagot az adott óraszámban és időben elsajátítani, akkor pótóra rendelhető, amelynek ügyintézése az iskolában történik a már
ismert módszerrel.

Képzés megnevezése
A kategória képzés
„A1” kat.
érvényes „B” kat.-val
A1 kategória
A2 kategória
AM kategória képzés

6.

Tananyagban eltölthet és képzésre
fordítható idő (óra/nap)

Pótképzésre fordítható idő (óra/
nap)

Képzés ára (Ft)

75/180

10/30

35.000,-

10.000,-

75/180

10/30

25.000,-

10.000,-

75/180
75/180
75/180

10/30
10/30
10/30

40.000,35.000,25.000,-

10.000,10.000,10.000,-

Pótképzés ára (Ft)

Amikor a jelölt a képzést sikeresen befejezte, erről a program üzemeltetője írásban értesíti a jelöltet, az autós iskolát és a Közlekedési Hatóságot.
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Az igazolás birtokában a jelölt felkeresi az iskolát és kérelmezi az elméleti vizsgára történő kiírását. A sikeres elméleti vizsga után megkezdődhet
a gyakorlati képzés.
A tanfolyam tantárgyai és óraszámai:
A mellékelt táblázat szerint, a választott kategóriának megfelelően. Az elméleti órák időtartama: 45 perc, a gyakorlati órák időtartama: 50 perc. A
táblázatban jelölt óraszámok mindenki számára KÖTELEZŐ, MINIMUM óraszámokat jelentik. Az iskola az elméleti tandíjban a jelölt számára 1 óra
házi vizsgát és 3 óra konzultációt biztosít.
A tanfolyamon kötelező a részvétel! A megengedett hiányzás mértéke az elméleti tárgyak esetében tantárgyanként 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 elméleti vizsgához való felkészüléshez az előírásnak megfelelően tansegédletet biztosítunk.
Sikertelen elméleti vizsga után számítógépes gyakorlás díja: 500,-Ft/óra
Felmentések: A tanfolyam kötelező tantárgyai alól felmentés nincs. Az egyes kategóriák közötti átképzési lehetőségek a mellékelt táblázatban
olvashatók.
A szakirányú végzettségűeknek nem kell „Közúti elsősegélynyújtó” vizsgát tenni, ha a képesítésük a hivatkozott rendelet felmentési jegyzékében
szerepel, és azt, bizonyítványukkal igazolják. Meglévő vezetői engedély esetén annak a jelöltnek kell tenni, akinek engedélye 1984. jan. 1. előtti.
A gyakorlati oktatás megkezdésének feltétele: az előfeltételként leírtak teljesítése.
Felhívjuk a jelöltek figyelmét arra, hogy a kötelező ruházat bárminemű hiányossága esetén (a sérülések és balesetek elkerülése miatt) a
gyakorlati órát nem kezdjük meg! Valamennyi elméleti-és gyakorlati vizsgára a személyi igazolványt (jogosítvánnyal rendelkezők esetén a
jogosítványt), magával kell hoznia, mert ennek hiányában a vizsga nem tartható meg.
Jelölt tudomásul veszi, hogy a gyakorlati vezetés és vizsga időtartama alatt a motorban, az általa szándékosan okozott kárt köteles
megtéríteni!
7.

A gyakorlati oktatáson és a vizsgán kötelező ruházat: bukósisak, szemüveg (a bukósisak kialakításától függően), protektoros hosszúnadrág és
protektoros dzseki, protektoros kesztyű, magas szárú, zárt cipő vagy csizma.

A jelölt kérésére protektoros dzsekit, térd és könyök protektorokat biztosítunk a képzési időre, 5.000,-Ft/tanfolyam áron. Az
egyéb felszerelésekről a jelöltnek kell gondoskodnia.
A gyakorlati oktatáshoz az iskola biztosítja a tantervben előírt felszereléseket (rádió, mellény).
Az iskola igény szerint biztosítja az egészségügyi képzést, amelynek díja: 9.000,- Ft/12 óra. (a tandíj nem tartalmazza!) Vizsgadíj: a
Vöröskereszt aktuális vizsgadíja.
Vezetni csak tandíjfedezet esetében lehet.
A tandíj befizetésére egyes esetekben részletfizetést biztosítunk. (összegeket kategóriánként lásd. A mellékelt táblázatban)
1. részlet tartalma: vizsgadíjak, regisztrációs díj, 5 óra vezetési előleg. Befizetési határidő: jelentkezéskor
2. részlet tartalma: az elméleti képzés díja és a fennmaradó vezetési órák díja. Befizetési határidő: a gyakorlat megkezdésekor
A gyakorlati vizsgára történő bejelentéshez a tandíj teljes befizetése szükséges.
Vizsgadíjak: (Alap és pótvizsgák díja azonos!)
„A1”, „A2”, „A”, „B1” kategóriák esetében: Kresz: 4.600,- Járműkezelés: 4.700,- Forgalom: 11.000,„AM” kategóriak esetében: Kresz: 4.600,- Járműkezelés: 3.600,- Forgalom: 3.600,Figyelem!
A tanfolyam alap és pótvizsga díjai is az iskola pénztárába fizetendők be!
Kedvezmény: Amennyiben az autós iskola biztosítja a képzéshez a motorkerékpárt, abban az esetben a hozott motor esetén az óradíj 15%-kal
csökkenthető, annak üzemeltetéséről a jelölt gondoskodik! Azon kategóriák esetében, ahol az Iskola nem biztosítja a motorkerékpárt, hozott
motorkerékpár esetében a mellékelt táblázatban szereplő ár a képzési díj.
Az autós iskola által biztosított motorok: lásd a mellékelt táblázat szerint, a választott kategóriának megfelelően
A tanóráról való hiányzás esetén a vezetési kartonra a NJM bejegyzés kerül, amely nem minősül levezetett órának, de az állásidő a jelöltet terheli. A
tanórát, annak esedékessége előtt legfeljebb 24 órával, személyesen vagy telefonon, munkanapokon és munkaidőben az iskola ügyfélfogadó irodájában,
illetve telefonszámán lehet lemondani.
Az iskola kizárólag azzal a feltétellel köt a jelölttel képzési szerződést, hogy a képzés elméleti- és gyakorlati részét együtt biztosítja. A jelöltet a
tanfolyamra, az iskolánál lefolytatott teljes képzés igénybevételével veszi fel, amely alatt az iskola a beiratkozástól – a vezetői engedély
megszerzéséig tartó időszakot érti. Abban az esetben, ha a jelölt az elméleti- vagy a gyakorlati képzést (részben vagy egészben) más
képzőszervnél kívánja végezni, úgy tudomásul veszi, hogy az előleg összegét az iskola végelszámolásakor nem veszi figyelembe, a teljes képzési
díjba azt nem számolja be. Jelölt vállalja, hogy annak összegét az áthelyezési kérelem kitöltésével egyidejűleg az iskola pénztárába befizeti,
függetlenül a levezetett órák számától. Abban az esetben, ha a jelölt a képzés teljes díját befizette, de az elméleti- vagy a gyakorlati képzést
(részben vagy egészben) más képzőszervnél kívánja végezni, úgy tudomásul veszi, hogy az általa befizetett teljes összeget az iskola,
végelszámoláskor figyelmen kívül hagyja, azt nem fizeti vissza. Jelölt vállalja, hogy jelen feltételt a tanfolyamra történő beiskolázáskor
elfogadja és áthelyezési kérelmét ennek a feltételnek az ismeretében indítja meg.
Az iskola a tandíjkedvezményt, a vezetői engedély, iskolánál történő megszerzése céljából biztosítja, ezért a jelölt az iskolától való távozása esetén
tudomásul veszi, hogy a tandíjkedvezményre nem jogosult, így azt vissza kell térítenie.
Az iskola valamennyi, általa biztosított kedvezményt az utolsó részlet befizetésekor kompenzálja.
Más képzőszervhez történő átjelentkezés esetén az okmányokat az ügyfélszolgálaton készítik el, de az iskolavezető írja alá.
Az iskola fenntartja azt a jogát, hogy az üzemanyag árának emelkedése esetén a gyakorlati órák díját a képzés alatt is megváltoztassa.
FONTOS! 2013. október 1. után beiratkozott hallgatóknak az elméleti tanfolyam kezdetétől számított 9 hónapon belül kell lennie az első
elméleti vizsgára jelentkezésnek, illetve a tanfolyam kezdésétől számított 12 hónapon belül valamennyi elméleti vizsgatárgyból sikeres vizsgát
kell tenni. Ennek nem teljesítése esetén, elméleti vizsgára jelenteni csak új tanfolyam elvégzését követően van lehetőség. A tanfolyam
befejezésére az első sikeres elméleti vizsgától számított 2 évig van lehetőség! A két év letelte után, nincs lehetőség a tanfolyamot folytatni, csak
új elméleti tanfolyam esetén vizsgázhat újra.
Jelölt vállalja, hogy az iskola, a sikertelen gyakorlati vizsga esetén legalább 2 óra gyakorlás után bocsátja újabb vizsgára. Ismeretében van
annak, hogy a személyi igazolványát illetve vezetői engedélyét minden gyakorlati órán és a vizsgák alkalmával is magánál kell tartania, mert
ennek hiányában a vezetési óra és a vizsgák nem tarthatóak meg.
Sikeres forgalmi vizsgát követően a vezetői engedélyek kiváltása az okmányirodában történik az eredeti orvosi igazolás, elsősegély vizsgaigazolás és a
bizonyítvány bemutatásával.
Képzés Felügyeleti szerv: a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. 2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 1/D. 34/513-112,
utugy.meff@komarom.gov.hu (H: 8:00 -12:00 és 13:00-15:00; Sze: 8:00 -12:00; Cs: 13:00-15:00; P: 08:00-12:00 óra között, K: szünnap)
Engedélyező Hatóság: KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. 1082 Budapest, Vajdahunyad út 45. Tel: 06-1/814-1800
Eredményes felkészülést és sikeres vizsgákat kívánok!

Ne feledje! Bizalmáért - Garanciát!

Zsigmond-Nagy Marianna
iskolavezető
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