„A szerencse nem más,
mint a felkészültség találkozása a lehetőséggel.”
Darrell Royal

Tájékoztató a Diákjogsi 2019.I. félévi meghosszabbításáról

Kedves Diákjogsira Jelentkező Tanulóvezetőnk!

Iskolánk folyamatosan támogatja a fiatalokat a Diákjogsi (www.diakjogsi.hu) és az Éhen Gyula
Akadémia és Ösztöndíj (www.egyakademia.hu) programmal.
2019. I. félévére most meghosszabbítjuk a Diákjogsit. Minimum 48 főt fogadunk 6 hónap alatt, januártól júniusig, - érvényes magyar diákigazolvánnyal igénybe vehető képzésünkre. Ez kicsit
kevesebb, mint amennyire szükség lenne és amennyit szívünk szerint, szeretnénk!
A jelentkezésedről, beiratkozásoddal kapcsolatban fontos dolgokról tájékoztatunk:
1. A Diákjogsi programba havonta, 8 diákot fogadunk, júliustól, decemberig.
2. Regisztráció és a beiratkozás a program meghirdetésétől lehetséges és a beérkezési, megjelenési
sorrendben fogadjuk a tanulóinkat.
3. 2019. január 2-től, szerdától hirdetjük és újítjuk meg a Diákjogsi programot, ezért január 2.
szerdán 9-12:00-ig és 14-17:00-ig Szombathelyen, Sárváron január 3-án, csütörtökön 13-17:00-ig
nyitvatartási időben várjuk először a beiratkozó diákjainkat. Sárvári képzési helyszínre is be lehet
iratkozni, Szombathelyen!
Ügyfélfogadási helyeink és időink a beiratkozáshoz:
Szombathelyen a Wesselényi M. u. 16., a Wesselényi és Szelestey utca sarkán található
ügyfélszolgálati épületünkben, hétfőn, szerdán és pénteken 14:00-tól 17:00-ig, illetve szerdai
napokon délelőtt is, 9:00-tól 12:00-ig.
Sárváron a Batthyány u. 27. a Pálma presszó melletti ügyfélszolgálati irodánkban, kedden és
csütörtökön 13:00-tól, 17:00-ig.
4. Sok érdeklődőre számítunk, így regisztrációkor sorban állásra, várakozásra számíthatsz; - fokozott
türelmed, megértésed kérjük és köszönjük! :)
5. Az érkezési sorrend ellenére, ügyfélszolgálati munkatársainknak a Diákjogsira jelentkezők között,
soron kívül kell kiszolgálniuk az iskola jelenlegi tanulóit és azokat, akik nem a diákkedvezménnyel
szeretnének éppen beiratkozni.
6. A Diákjogsi, ahogy a hirdetményünkben olvasható 99.000,-Ft (176.700,- helyett), amely
tartalmazza a 28 óra KRESZ tanfolyamot és a kötelező 29 gyakorlati, vezetési órát. Tartalmazhatja
továbbá az orvosi alkalmassági vizsgálat költségét, mert iskolánk alapítványi „Hősképző” Partner; tehát, ha a partner egészségügyi szervünknél kéred az orvosi vizsgálatod, úgy annak költségét az
alapítvány fizeti; - ezzel megtakarítasz 7200,-Ft-ot. A 99.000,- forint nem tartalmazza a vizsgák
1

„A szerencse nem más,
mint a felkészültség találkozása a lehetőséggel.”
Darrell Royal
(KRESZ, forgalmi) és vizsgaórák díját, és ha szükségét érzed, akkor a gyakorlati pótórák díját, az orvosi
alkalmassági költségét a saját háziorvosodnál. Ha nincs vöröskeresztes közúti elsősegély vizsgád,
akkor azzal szintén számolnod kell. A pót és vizsgaóra: 4.500,-Ft, a KRESZ vizsga 4.600,-Ft, a forgalmi
vizsga 11.000,- Ft,a vöröskeresztes vizsga 7.900,-Ft, az orvosi alkalmassági vizsgálat a háziorvosodnál
7200,-Ft (ez utóbbit megtakaríthatod, és nem kell rendelési időben a betegek közé sem menned!).
7. Ha a regisztrációkor nem megfelelő a képzés megkezdésének időpontja, mert későinek tartanád
(pl. tavaszi, koranyári), akkor már a következő tanfolyamra beiratkozhatsz és megkezdheted a
tanulást, másik előnyös akciónk keretében. Az árkülönbség csupán 20.000,- forint és azonnal
indulhatsz a 119.000,- forintos Űrhajós Akciónkkal, amiről ügyfélszolgálati munkatársunk részletesen
tájékoztat.
8. A bármely érvényes magyar diákjogviszony mellett, teljesítened kell az előírt törvényi feltételeket;
pl. 16,5 éves életkor a tanfolyam kezdetekor, alapfokú iskolai végzetség és az orvosi alkalmassági
igazolása a regisztrációt követő egy héten belül.
10. Regisztrációkor kérjük, hozd magaddal a személyes irataid (ha van motoros vezetői engedélyed),
ha még nem múltál el 18 éves, akkor a szülődet aláírni, 10.000,-Ft tanfolyamdíj előleget és főleg
türelmed, jókedved. :)
11. Ha nincs közúti elsősegély vizsgád, akkor javasoljuk, hogy minél előbb tegyél vizsgát, függetlenül a
KRESZ tanfolyam megkezdésének időpontjától. A vizsgára felkészüléshez „Hősképző” tanfolyami
időpontot, ugyancsak a regisztrációkor tudsz egyeztetni az iskolánkban.
12. Kérjük, olvasd el a képzési tájékoztatónkat és az iskola honlapján közzétett gyakran ismételt
kérdésekre adott válaszainkat (GYIK). Ezekből kiderül, hogy iskolánk kötelező minőségbiztosítási
(MMIR) és panaszkezelési, megoldási rendszert (EPER) működtet, illetve olyan kérdésekre kaphatsz
választ, hogy mennyi idő, pénz a jogsi megszerzése, mikor szerezzek jogosítványt, van-e áthelyezési
költség, ki csinálja az orvosit, stb. Ezek azok, amiket jó lenne, ha mindenki megkérdezne, és mi
mindezt elmondhatnánk.
13. Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján még nem töltötted be a 20. életévedet és magyar állampolgár
vagy, akkor 25.000,-Ft állami támogatást igényelhetsz a KRESZ tanfolyamod és a vizsgád költségére,
az 55/2018. (III.23.) korm. rendelet értelmében, amiben segítséget, útmutatást adunk.
Iskolánkban Gerencsér Niki „Jogsiangyalunk”, mint ügyfélszolgálati munkatársunk, aki mindenben
segíti a tanulóinkat a beiratkozástól kezdve, végig a jogosítványhoz vezető úton.
Szeretettel várunk iskolánkban; mert nem pénzkérdés, szeressen vezetni!

Óvári Zsolt sk.
Mátrix Autósiskola iskolavezető, ügyvezető
KÖSZ – Közlekedéskultúra Szolgálat Alapítvány elnök

Szombathely, 2018. december 17.
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