Vállalási feltétel és képzési tájékoztató
Személytaxis személyszállító szolgáltató és
személygépkocsis személyszállító szolgáltatói képzése
Iskolánk neve: MICRA ATI AUTÓS ISKOLA Ec.
NYTSZ: 11-0131-05
Elérhetőségeink: Tel/fax: 34/300-200, www.micraati.hu, e-mail: micraati@t-online.hu
Érvényes: 2019.01.10-től
Facebook: Micra Ati Autós Iskola.
Iskolavezető: Zsigmond-Nagy Mariann, Tel: +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 Telefon: 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 - A/1, A2, A, A/1-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,
- személy-taxi vezetői szaktanfolyam alapképzés, továbbképzés,
kiterjesztő és különbözeti képzések
- személygépkocsis személyszállító szolgáltató alapképzés,
továbbképzés, kiterjesztő és különbözeti képzések

Az elméleti oktatás helye: Tatabányán az iskolában – min. 5 fő/ tanfolyam típus együttes jelentkezése esetén.
A beiskolázás feltétele: minimum 2 éves „B” kategóriás, érvényes, vezetői engedély megléte.
Munkavállalás feltétele: orvosi 102 csoportú orvosi vélemény és PÁV II.
A tanfolyamra való felvételhez szükséges:
- 1 db olvashatóan, nyomtatott betűkkel és a személyi igazolvány adataival megegyezően kitöltött jelentkezési lap,
- a tandíj és vizsgadíj befizetése készpénzben, az iskolában, a jelentkezéskor, de legkésőbb az ügyintéző által
meghatározott napon (ez a vizsgára jelentés feltétele).
FONTOS! A vizsgáztatáshoz a felszerelt taxit illetve személygépkocsit, a vizsgázónak kell biztosítania!
A jelentkezési anyagok leadásának határideje: legkésőbb a tanfolyam ill. vizsgára jelentkezéskor
A jelentkezéskor az iskola, az ügyfél rendelkezésére bocsátja a jelentkezéshez szükséges anyagokat és az iskola
„VÁLLALÁSI FELTÉTELÉT és képzési tájékoztatóját” majd a jelentkezési lap leadása után, az iskola, felnőttképzési
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, valamint a fel nem sorolt esetekben, a szakképzésre vonatkozó rendeletekben foglaltak az irányadóak.
FONTOS! A tanfolyamok látogatása a teljes óraszámban kötelező!
Az iskola a megfelelő létszám esetén vállalja az elméleti tanfolyam és a vizsga megszervezését.
A tanfolyamhoz iskolánk a képzés idejére, igény szerint, tananyagot biztosít, amely kaució és bérleti díj ellenében vehető
át. A kaució összegét a jegyzet leadásakor teljes egészében visszaadjuk.
Az iskola fenntartja azt a jogát, hogy a tanfolyamot a tervezett időben, kizárólag megfelelő létszámú jelentkező esetén
indítja be. A jelölt a tanfolyamot, a kezdés tervezett időpontja előtt, 10 munkanappal mondhatja vissza. Ebben az esetben
az iskola, a képzési díjra befizetett összeget - 10 % levonása után - visszautalja.
A befizetett tanfolyami díj és a vizsgadíj kizárólag a „Vállalási feltétel és képzési tájékoztatón” és a „Szerződés”-en
feltüntetett tanfolyamra és annak vizsgájára vonatkozik.
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Jelöltet az iskola tájékoztatja arról, hogy a vizsgán való meg nem jelenése esetén, a vizsgadíjat az iskola nem tudja visszatéríteni,
arra való tekintettel, hogy az iskola a vizsgát az KAV-tól megrendelte, arra a vizsga díját a KAV-nak, a vizsga előtt átutalta, és a
vizsga valamennyi feltételét biztosította.
Az iskola kötelessége, hogy a jelöltet, a tanfolyammal kapcsolatos információkkal ellássa, megfelelő létszám esetén
biztosítsa az oktatás személyi –és vállalt tárgyi feltételeit, megszervezze a tanfolyam vizsgáit, az igazolványokat a jelöltek
számára átadja. A vizsgáztatáshoz a felszerelt taxit, illetve személygépkocsit, a vizsgázónak kell biztosítania!
A hallgató sikeres vizsgája után a kártyát a KAV állítja ki, amelyet az iskolának elküld. A hallgató az iskolában
személyesen vagy meghatalmazással veheti át igazolványát.
Képesítések:
Alapképzés:
• Taxi-vezetői: Az alapképzésen azoknak kell részt venni, akik egy megyében kívánnak személyszállító
szolgáltatói képesítést szerezni, és korábban még nem rendelkeztek ilyen képesítéssel. Beiskolázás során a
tanulónak jeleznie kell, hogy melyik megye területére szeretné megszerezni a képesítést, és csak az adott
megyében tehet vizsgát.
• Személygépkocsis: A személygépkocsis személyszállító szolgáltató alapképzés megszerzéséhez szükséges
tanfolyamon azoknak kell részt venni, aki még nem rendelkeznek személygépkocsis vagy személytaxis
szolgáltatói képesítéssel.
Továbbképzés:
• Taxi-vezetői: A továbbképzésre irányuló képzésen azoknak kell részt venni, akiknek a korábban megszerzett
személytaxis személyszállító szolgáltatói képesítés megszerzésétől eltelt öt év, függetlenül a korábbi képesítés
lejáratának, illetve az évek során megszerzett, más megyékre vonatkozó jogosultság megszerzésének dátumától.
• Személygépkocsis: A továbbképzésre irányuló képzésen azoknak kell részt venni, akiknek a korábban
megszerzett személygépkocsis személyszállító szolgáltatói képesítés megszerzésétől eltelt öt év, függetlenül a
korábbi képesítés lejáratának dátumától.
Kiterjesztő képzés: (csak Taxi-vezetők esetén):
A kiterjesztő képzésben történő részvétel során a már korábban megszerzett személytaxis személyszállító
szolgáltatói képesítés kerül kibővítésre a jelentkező által meghatározott megyére. A részvételhez szükséges a
korábbi képesítés érvényessége. Beiskolázás során a tanulónak jeleznie kell, hogy melyik megye területére
szeretné megszerezni a képesítést, és csak az adott megyében tehet vizsgát.
Különbözeti képzés:
• Taxi-vezetői: Akik személytaxis személy-szállítással szeretnének foglalkozni, azonban már rendelkeznek
személy gépkocsis személyszállító szolgáltatói képesítéssel ennek a képzésnek az elvégzése szükséges. A képzés
során egy megyében történő személytaxis tevékenységre szerezhetnek jogosultságot. A részvétel feltétele a
korábban szerzett Személygépkocsis személyszállító szolgáltatói képesítés érvényessége. Beiskolázás során a
tanulónak jeleznie kell, hogy melyik megye területére szeretné megszerezni a képesítést, és csak az adott
megyében tehet vizsgát.
• Személygépkocsis: Azok részvétele indokolt a személygépkocsis különbözeti képzésen, akik korábban már
szereztek személytaxis szolgáltatói képesítést. Feltétel a korábban szerzett személytaxis szolgáltatói képesítés
érvényessége.
Tantárgyak, vizsgák: a képzésekhez tartozó óraszámok és képzési díjak a mellékelt táblázatban tekinthetőek meg.
Pótvizsga: a sikertelen vizsgától számított 6 nap elteltével, az első vizsgától számított 1 éven belül tehető.
Az alap- és a pótvizsgák díja megegyezik. Az iskola a tárgyankénti vizsgadíjon felül vizsga alkalmanként 2.500,- Ft
vizsgáztatási díjat számol fel. Javítóvizsgát csak abból a tárgyból kell tenni, amely sikertelen volt.
Az igazolvány megsemmisülése, elvesztése esetén, az iskola által kiállított vizsgajegyzőkönyv alapján, KAV Közlekedési
Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Szaktanfolyami Osztálya állít ki új igazolást.
A képzés felügyeletét, és az engedélyek kiadását ellátja:
KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Szaktanfolyami Osztály 1082 Budapest, Vajdahunyad út 45.: 06-1/814-1887

Nagy Mariann

Ne feledje: Bizalmáért – Garanciát!
Sikeres felkészülést kívánok!

Zsigmondiskolavezető
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