Céges AETR oktatási árlista – 2022
Bevezető
A járművezetők oktatása minden évben kötelező
tevékenysége a fuvarozó és szállítással
foglalkozó vállalkozásoknak (pontosabban:
erősen elvárt a hatóság részéről, amit szigorúan le
is ellenőriznek és a hiányát keményen
szankcionálják). Visszatérő, az oktatást
rendszeresen igénybe vevő ügyfeleink pontosan
tisztában vannak ezzel.
Továbbá, valamennyi újonnan felvett
munkatársat is oktatni kell, a lehető
leghamarabb, hogy a vállalkozás ne kerüljön
bajba. A hatóság ezt is ellenőrzi.
Mindezekre a jogszabályi szabályozást a 2001.
évi IX. törvény 11. Cikke, valamint a 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 6.§ (2) bekezdése mondja ki.
Az alábbi táblázat egy kedvezményes oktatási táblázat, amit bizonyos feltételekkel lehet igénybe venni. Az
AETR oktatás nagy tapasztalatra épülő, rengeteg ügyfél oktatása és visszajelzése, kérdése, tapasztalata,
stb., alapján lett összeállítva és csiszolva.
Az oktatás Power Pointos kivetítőn keresztül történik. Van egy felépített menete, azonban menet közben is
rengeteg egyéni kérdést és problémát válaszolunk meg. Ez teszi az egész oktatást interaktívvá.

Az oktatás díjazása 2 részből áll (lásd részletesen az alábbi táblázatot):
1. oktatási díj;
2. kiszállási díj (Zoom-os oktatás esetén NINCS!).

Az oktatási díj a következőket foglalja magában:
•
•
•

oktatás a megrendelt személyek számának tükrében,
Oktatási Jegyzőkönyv az oktatásról a vállalkozás részére, mely bizonyítja, hogy megfelelő
oktatásban részesítette a járművezetőket,
telefonos vagy emailes konzultáció (korlátozottan).

Oktatási feltételek
1.

Az oktatást bárki igénybe veheti, aki az oktatási és kiszállási díjat megfizeti (lásd az alábbi
táblázatot).

2.

Az oktatott személyek számánál NEM feltétel, hogy csak a saját alkalmazottaid lehetnek.
Érdemes tehát összeállni másokkal. (De ezt neked kell megszervezned.)

3.

Az oktatás nálad történik vagy egy általad szervezett (és fizetett) helyen. Ez azt jelenti, hogy
ha nem megoldható a saját telephelyeden az oktatás, partnerünk révén biztosítunk kedvezően

alacsony áron kellemes irodahelyiséget az oktatás időpontjára Budapesten, melynek díja az
oktatáson felül még téged terhel (létszámtól függ a terem mérete és díja).
4.

Zoom rendszeren keresztül történő oktatás esetén a vállalkozás dolga biztosítani, hogy a
résztvevők egy helyen legyenek. Amennyiben ez nem megoldható, a Zoom oktatást lehetővé
tevő belépő linket, amit megküldünk a vállalkozásnak, a vállalkozás felelőssége elküldeni az
egyes résztvevőknek.

5.

A kiszállási díj mértéke minden esetben nettó 210 Ft / km, ezzel az árral kell kalkulálnod (ezt
csak az oda útra kell fizetni!). Ez a budapesti irodánktól számolandó. Zoom oktatás esetén
NINCS kiszállási díj!

Oktatási árak
Az árakat a következőképpen kell érteni: vesszük azt a számot, hogy ÖSSZESEN kb. hány személy
(járművezető és egyéb résztvevő) fog majd részt venni az oktatáson (nem egy-egy alkalommal, hanem
MINDENKI), és az alapján keressük meg a megfelelő sorban az ehhez az összlétszámhoz tartozó, egy
főre jutó oktatási díjat.

Résztvevők száma

Kedvezményes oktatási díj
per fő (nettó árak)

1-5 fő között

9.900,- Ft / fő (nincs kedv.)

6-10 fő között

7.920,- Ft / fő (20% kedv.)

11-15 fő között

7.425,- Ft / fő (25% kedv.)

16-20 fő között

6.930,- Ft / fő (30% kedv.)

21-25 fő között

6.435,- Ft / fő (35% kedv.)

26-30 fő között

5.940,- Ft / fő (40% kedv.)

31-40 fő között

5.445,- Ft / fő (45% kedv.)

41-50 fő között

5.148,- Ft / fő (48% kedv.)

51-100 fő között

4.950,- Ft / fő (50% kedv.)

101 főtől felfelé

4.455,- Ft / fő (55% kedv.)

Küldj egy emailt, amennyiben igénybe akarod venni ezt a szolgáltatást az info@aetr.hu email címre!

