Tájékoztató
A 24/2005 (IV.21.) GKM rendelet előírása szerint
Képzőszerv: KOMARIKO KFT.
Címe: 2800 Tatabánya, Kossuth-kertalja u. 35.
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 11-0049-05
Adószám: 13037004-2-11
Cégjegyzékszám: 11-09-09311
E-mail cím: komariko@komariko.hu, telefonszám 34/339712, honlap: www.komariko.hu
Iskolavezető: Török István János (e-mail: torokautosiskola@gmail.com, telefon: 34/380734)
Ügyfélfogadás személyesen: 2800 Tatabánya, Kossuth-kertalja u. 35. (hétfő és szerda, 10-14)
Ügyfélfogadás telefonon: Konrád István (30/4293242)
Felvétel módja: személyes vagy telefonos megkeresés esetén jelentkezési lapot adunk
melynek kitöltése és aláírása után juttassa vissza hozzánk. A jelentkezési lap mellé adunk egy
orvosi alkalmassági igazolásról szóló lapot, melyet orvosi aláírással szintén juttasson vissza
hozzánk, ezzel igazolva orvosi alkalmasságát.
Szaktanfolyamra az jelentkezhet, aki
a) a közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott életkori és egészségügyi
feltételeknek megfelel, és
b) az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott – a megszerezni kívánt gépcsoporthoz
tartozó – könnyű- vagy nehézgépkezelői szakképesítéssel rendelkezik, vagy építő- és
anyagmozgató gépkezelő szakképesítő vizsgát tett, kivéve, ha már rendelkezik
hatályos gépkezelői képesítéssel.
A vizsgára bocsátás feltétele, hogy a résztvevő az elméleti oktatáson részt vegyen, a
gépkezelési gyakorlatot az előírt minimális óraszámban elvégezze és gép biztonságos
kezeléséhez szükséges ismeretet és gyakorlatot megszerezze.
Elméleti tantárgyak és óraszámaik:
munkavédelmi és elsősegély-nyújtási ismeretek (1 óra).
A gyakorlati oktatási rész (gépkezelési gyakorlat) gépcsoportonként és tanulónként legalább 3
tanóra, egy tanóra időtartama 45 perc.
Az oktatáshoz és a vizsgához szükséges gépeket az előzetes egyeztetés szerint, vagy a tanuló,
vagy a képző szerv biztosítja. Amennyiben a gépet a tanuló biztosítja, a gép pontos típusát a
képző szervvel egyeztetnie kell.
Az elméleti képzésről való hiányzás esetén a pótlás lehetséges időpontjáról a képzőszervvel
kell egyeztetni. Gyakorlati oktatás a képzővel előre egyeztetett időpontokban lehetséges.
A tandíj és vizsgadíj összege a képzési szerződés 3. oldalán található.
Az oktatás helyszíne a képzési szerződés 6. pontjában található.
Az esetleg szükséges pótórák igénylésének módjáról és költségeiről az ügyintézőnél
tájékozódhat.
A tanuló áthelyezés és teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának ügyében keresse a fenti
ügyintézőt.
Felügyeletet ellátó szervezet:
Nemzeti Közlekedési Hatóság, Székhely: 1066 Budapest Teréz krt. 38.
A vizsgázó jogai és kötelezettségei a felnőttképzési szerződés 13. pontjában találhatók.

