ATI-OKTATÓ Kft.
Tájékoztató
Vállalási feltételek és árak
B kategória

1. A képzőszerv adatai:
Név: ATI-OKTATÓ Kft.
Cím: 1035.Budapest, Szentendrei út 34.
Telefon: +36-20-25-33055
Web: www.ati.hu
E-mail: iroda@ati.hu
2. A cég formája: korlátolt felelősségű társaság
3. Cégjegyzékszám:13-09-077820
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/001284
4. Az iskolavezető adatai:
Név: Vigné Lövei Juliánna
Telefon:+36-20-25-33055
E-mail: iroda@ati.hu
5. Az ügyfélfogadó címe:
1035 Budapest, Szentendrei út 34.
Az ügyfélfogadó telefonszáma:+36-20 25 -33055
+36 1 430 0909 és +36 1 3686 299
Az ügyfélfogadás időpontja: Hétfőtől –Csütörtökig 9:00-17:00.
6. Telephelyek:1035 Budapest, Szentendrei út 34.
Telefonszámok: +36-20 25 -33055

+36 1 430 0909 és +36 1 3686 299

7. A tanfolyamra való felvétel módja: személyesen vagy telefonon történő jelentkezés
8. PÁV vizsgálat: nem szükséges.
9. A tanfolyamra történő felvétel feltételei:
• 17. életévét betöltötte vagy annál 6 hónappal fiatalabb,
• alapfokú (8 általános) iskolai végzettségét hitelt érdemlő módon igazolja (eredeti bizonyítvánnyal)
• orvosi alkalmasságot igazoló okirat példányát bemutatja,
• valamint, ha már rendelkezik vezetői engedéllyel egyéb kategóriából, azt bemutatja
érvényes személyazonosító okmány és lakcímkártya
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A vizsgára bocsátás feltételei:
Az elméleti vizsgára az a személy bocsátható,
•
•
•

aki a tanfolyamot elvégezte,
a 17. életévét betöltötte vagy annál 3 hónappal fiatalabb,
és a szükséges vizsgadíjat befizette.

A forgalmi vizsgára az a személy bocsátható,
•
•
•
•

aki a gyakorlati oktatás során minimum 29 órát vezetett,
ez idő alatt legalább 580 km-t tett meg,
aki a vezetési kartonon hitelesített tanóráinak díját maradéktalanul befizette,
a 17. életévét betöltötte, és a szükséges vizsgadíjat befizette.

A vezetői engedély kiállításának feltételei:
sikeres forgalmi vizsga letétele,
elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésének igazolása – erről a Magyar Vöröskereszt által kiállított
igazolás szükséges - vagy megfelelő egészségügyi végzettség birtokában kezdeményezheti az illetékes
közlekedési igazgatási hatóságnál a vezetői engedély kiállítását.
A vizsgaközpont a sikeres forgalmi vizsgáról kiállított vizsgaigazolást, az illetékes közlekedési igazgatási
hatóság részére továbbítja.

10. A tanfolyam tantárgyai:
• Elméleti tantárgyak
a tanuló az e-learning rendszerű tanfolyam során max. 180 nap/75 órában, önállóan, a saját időbeosztása
és képességei szerint haladhat a tanulási folyamatban.

Gyakorlati oktatás és óraszámai:
•
•
•
•
•

alapoktatás 9 óra
városi vezetés 14 óra
országúti vezetés 4 óra
éjszakai vezetés 2 óra
vizsga 1 óra

11. A tanuló gépkocsik típusai:
•
•
•
•
•

Suzuki Baleno
Opel Astra
Renault Clio
Chevrolet Spark
Suzuki SX4

12. Hiányzás:
amennyiben a tanuló az előzetesen megbeszélt időben gyakorlati képzésen nem tud megjelenni, köteles az
oktatóját 24 órával korábban értesíteni
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13. Tanfolyam díjak:
•
•

elméleti képzés díja: 30 000,-Ft , elsősegélynyújtási alapismeretekkel együtt 42.000.-Ft
gyakorlati képzés díja: 6 000,-Ft/órától ,Oktatótól függően

A tandíjak a vizsgadíjakat nem tartalmazzák.
A tandíjakat készpénzben vagy előzetes egyeztetés alapján utalással is lehet teljesíteni.
E-learning rendszerű elméleti képzés 30 000,-Ft
Gyakorlati képzés (összesen 29 + 1 forgalmi vizsga óra)
alapoktatás: 9 óra, főoktatás (városi vezetés): 14 óra, országúti vezetés 4 óra, éjszakai vezetés 2 óra,
forgalmi vizsga 1 óra, összesen 180 000,-Ft
Vizsgadíjak: elmélet (KRESZ vizsga) 4 600,-Ft, forgalmi vizsga 11 000,-Ft
A vizsgadíjakat készpénzben kell befizetni az autósiskolában.
A befizetett vizsgadíjakat az autósiskola továbbítja a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit
Kft. (KAV) felé.
Egyéb költségek: elsősegély nyújtási ismeretek vizsgadíja 8 200,-Ft,
14. Mentességek:
Az elsősegély-nyújtó vizsga alól mentesül az a személy, aki a 31/1992. (XII.19) NM rendelet 2. § 1. pontja
alá tartozó végzettséggel rendelkezik és az erről szóló okiratot bemutatja.
Az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését - végzettségükre tekintettel - az orvostudományi
egyetemeken végzett orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, az állatorvostudományi egyetemeken végzett
állatorvosok, továbbá az egészségtudományi alapképzésekben (főiskolai) képzésekben (diplomás) ápoló,
védőnő, dietetikus, gyógytornász, mentőtiszt, szülésznő, közegészségügyi felügyelő, járványügyi ellenőr,
egészségügyi szakoktató, intézetvezető szakképzettséget tanúsító oklevelet szereztek, valamint az
egészségügyi iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzésben állam által elismert egészségügyi
szakképesítéssel rendelkezők a szakképesítés megszerzését tanúsító okirattal igazolhatják.

15. Tanuló áthelyezés:
Tanuló kérelmére a „Képzési igazolást” 3 munkanapon belül a felhasznált órák és oktatott kilométerek
feltüntetésével az iskola kiadja, az elszámolást követően. A befizetett, fel nem használt tandíjat visszatéríti.
Tandíj tartozás esetén annak megfizetésére kötelezi a tanulót. A Képzési igazolás egy példánya az elbocsátó
felnőttképzőnél marad, két példányt a tanuló kap, melyet átad a befogadó felnőttképzőnek. A továbbiakban
a tanuló a befogadó felnőttképzőnél részesül oktatásban.

16. Oktatási helyszínek:
az elméleti képzés: online képzés, a tanuló által választott, tetszőleges helyen
a gyakorlati képzés:
1035 Budapest, Szentendrei út 34.
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17. Pótórák igénylésének módja, díja:
A szakoktatóval megbeszélt pótórákat az irodában kell befizetni.
A pótórák díja azonos az alapórák díjával.

18. Engedélyező hatóság:
Innovációs és Technológiai Minisztérium
1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Telefon: +36-1-795-1700
Felügyeleti szerv:
Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.
1033 Budapest Polgár utca 8-10.
Telefonszám: +36 1 510 0101

+36 1 814 1800

19. A tanuló jogai és kötelezettségei:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Tanuló az elméleti képzés időtartamát rugalmasan, igényei szerint alakíthatja (max. 90 nap/ 60 óra).
A tanuló egyedi igényeit a felnőttképző – szabad kapacitástól függően – figyelembe veszi a képzés
során, azonban azok teljesítését nem tudja szavatolni.
Köteles az oktatás díját illetve a beiratkozáskor közölt tandíj részleteket a megállapodásnak
megfelelően befizetni.
Tanuló jogosult az oktatást bármikor megszakítani, azonban a megkezdett elméleti oktatás, vagy a
gyakorlati oktatás díja nem téríthető vissza.
Gyakorlati vezetés időpontja az oktató, és a tanuló közös megállapodásával jön létre.
A megbeszélt időpontot lemondani vagy megváltoztatni csak az oktatónál a vezetés megkezdése
előtt 24 órával lehet.
Amennyiben a tanuló a 24 órás kötelezettségnek nem tesz eleget, az iskola a tanórákat hiányzásnak
tekinti.
Az előre megbeszélt helyen, és időben mind az oktató, mind a tanuló köteles egyaránt 20 percet
várakozni az esetleges előre nem látható (járat kimaradás, forgalmi dugó stb.) késések miatt.
A tanuló késése az óra befejezésének időpontját nem befolyásolja.
Ha az orvos a vizsgálata során korlátozást ír elő (szemüveg vagy kontaktlencse) a tanuló köteles
mind a vezetés, mind a vizsgák során tartalék szemüveget vagy kontaktlencsét magával hordani.
Amennyiben a rendeletnek nem tesz eleget a vizsga nem tartható meg. A vizsga akkor sem tartható
meg, ha a vizsgán nem tudja bemutatni a következő okmányokat: arcképes igazolvány, személyi
igazolvány, kategóriás vezetői engedély, Moped engedély a befizetett vizsgadíját a Vizsgabizottság
felhasználtnak tekinti, így csak újabb vizsgadíj befizetése után vizsgázhat. Ez okból elmaradt vizsga
nem sikertelen vizsga!

A képzőszerv jogai és kötelezettségei:
•
•
•
•
•
•

tanuló regisztrálása az e-learning rendszerű elméleti képzésre
tanuló bejelentése az elméleti alapvizsgára
sikeres elméleti vizsgát tett tanulók gépkocsira történő beosztása, tantervi és vizsgakövetelmények
szerinti képzése.
a megfelelő felkészültségű tanulók gyakorlati vizsgára jelentése
szükség esetén pótórák biztosítása
az árváltoztatás jogának fenntartása
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20. Vizsgadíjak:
•
•
•

elméleti (KRESZ) vizsga díja: 4 600,-Ft
elsősegély-nyújtás vizsga díja: 8 200,-Ft
forgalmi vizsga díja: 11 000,-Ft

Az elsősegély-nyújtás vizsga díját a Magyar Vöröskereszt számlájára kell csekken befizetni. A többi díj
befizetése a felnőttképző pénztárába történik.

21. A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos fontosabb előírások:
az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozni kell
Valamennyi sikeres vizsga elvégzését követően 3 munkanap elteltével a vizsgázó az Okmányirodában
kérheti a vezetői engedély elkészítését. Ehhez vinnie kell magával a személyi igazolványát, lakcímkártyáját,
a sikeres elsősegély-nyújtó vizsgáról szóló dokumentumot vagy a 14. pontban leírt iskolai végzettséget
igazoló eredeti bizonyítványt, az orvos által kiállított alkalmassági véleményt.

Nem magyar állampolgárokat érintő előírások:
Vezetői engedélyt csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország
területén van.
A magyarországi szokásos tartózkodási hely meglétének ellenőrzése érdekében a közlekedési igazgatási
hatóság vizsgálja, hogy
a) a személyi adat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó személy rendelkezik-e érvényes magyarországi
lakó- vagy tartózkodási hellyel,
b) a személyi adat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá nem tartozó személy rendelkezik-e legalább 185 napig
érvényes magyarországi tartózkodási engedéllyel.
Bejelentett, érvényes magyarországi lakcím hiányában magyarországi tartózkodás nem tekinthető
igazoltnak. A magyarországi tartózkodás nem tekinthető igazoltnak továbbá abban az esetben sem, ha a
lakcím vagy az idegenrendészeti hatóság által kiállított tartózkodási jogot igazoló okmány érvényessége
alapján a kérelmező nem jogosult legalább 185 napot Magyarország területén tartózkodni.
Ha az ügyfél szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van, abban az esetben igazolnia kell ezt a
tényt a vezetői engedély iránti kérelem benyújtásakor.
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