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Tájékoztató a Műszaki és Gépjármű Kárszakértő képzésről  

 

Tisztelt Jelentkező / Érdeklődő! 

 

A Műszaki és Gépjármű Kárszakértő képzésről az alábbi tájékoztatást kívánjuk adni. 

A tanfolyam név módosítása miatt a honlapunkon található jelentkezési lapot kérjük még egyszer visszaküldeni 

amennyiben továbbra is fenntartja jelentkezését. 

 

A képzéssel megszerezhető kompetenciák 

A képzés során elsajátított szakmai ismeretek alapján a résztvevők képesek lesznek műszaki (kár/vagyonbiztosítás) illetve 

gépjármű káreseményeknél helyszíni szemlét végezni, felmérni a káreseményt, annak okait megállapítani, a kár mértékét 

ellenőrizni, biztosítási fedezet jogalapját tisztázni, meghatározni a számítási módszerek alapján a kártérítés összeget, 

mindezek dokumentálását, és kezelni az esetleges kárreklamációkat. Felkészültek lesznek a kockázat elbírálására 

(értékelési), továbbá ezen feladatok ellátására is. 

 

Bemeneteli követelmény 

Érettségi, vagy műszaki szakmunkás végzettség, szakmunkás végzettség + mestervizsga, középfokú végzettség, szakiskolai 

középfokú végzettség. 

A képzés tervezett kezdési időpontja: 2021.október.29 

Maximális jelentkezési létszám: 55 fő (beérkezési sorrendben) 

Várható befejezés időpontja: 2022.június. 25 

(péntekenként 9:00-16:00, alkalmanként szombaton 9:00-13:00), összesen 240 tanóra + 6 óra záróvizsga 

 

Jelentkezési határidő: 2021.október 15. 

A képzés díja: 270.000 Ft+ ÁFA (27%) 

Fizetési lehetőségek és kötelezettségek:  maximum 3 részlet fizetési lehetőség 

a képzés díjának első részletének vagy teljes összegének fizetési határideje: 

2021.10.26. számla alapján. 

 

A képzés helyszíne: Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem, 2100 Gödöllő Páter Károly u. 1. 

 

Tervezett oktatási forma személyhez kötött kontakt óra, amely az adott járványügyi helyzet függvényében változhat. (online 

előadás). A tananyag sikeres elsajátítását szakkönyvek segítik, amelynek árát a képzési díj nem tartalmazza. 

 

A  képzés elvégzését igazoló dokumentum: Tanúsítvány  

A tanúsítvány szakképesítést és szakképzettséget nem tanúsít. A tanúsítvány munkakör betöltésére nem, tevékenység 

folytatására jogszabályban meghatározott esetben jogosít. 

A Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem a tanúsítványt a Felnőttképzési törvény alapján bocsátja ki. 

Jelentkezés  

A https://uni-mate.hu/hu/kepzesek/felnottkepzes weboldalon található jelentkezésilap kitöltése és megküldése a 

felnottkepzes.godollo@uni-mate.hu e-mail címre. 

Továbbá az ADATKEZELÉSI ÉS ADATSZOLGÁLTATÁSI TÁJÉKOZTATÓKAT a https://uni-mate.hu/hu/kepzesek/felnottkepzes 

honlapon olvashatja el. 

 

További kérdések esetén kérem írjon nekünk vagy hívjon bennünket. 
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