Tájékoztató „K” kategória
Képzőszerv neve: Pálóczi Horváth István Szakképző Iskola és Kollégium
Címe: 2377 Örkény, Fő út 5-7.
Honlap cím: www.paloczi.hu
Telefon száma: + 36 29 310 015
Fax száma:
+ 36 29 510 240
Cég forma: Több Célú Közoktatási Intézmény
Alapító okirat száma: 118/1998
Iskola azonosító száma: 0085
Felnőtt képzési nyilván tartási száma: 07-0187-03
Iskola vezető neve: Gonda Tibor NKH névjegyzék száma: 10439
e-mail cím: gondatibi1224@gmail.com
Ügyfél fogadás: kedd: 08:00-12:00

csütörtök: 08:00 – 12:00-ig
 Helye: 2377 Örkény, Fő u. 5–7.
Iskola vezető telefonszáma: +36 20 979 38 68
Iskola vezető fogadó órája: kedd: 14:00-1500.-ig
Képzést engedélyező szerv: Nemzeti Közlekedési Hatóság Képzési és Vizsgáztatási Főosztály Budapest VIII. ker.
Vajdahunyad u. 45. telefon: +36 1 81418 89
Tanfolyamra való felvétel módja:
 A tanfolyamra az jelentkezhet, aki legalább 15, 5 éves. Aláírásával elfogadja a tanulmányi szerződést,
átveszi az írásos tájékoztatót, nyilatkozik, hogy írni-olvasni tud.
 Közúti első-segélynyújtási ismeretek:
Az 1984. jan. 1-e után szerzett bármely kategóriában vezetői engedéllyel, vezetői igazolvánnyal rendelkezőknek,
valamint az 1969. júl. elseje és 1983. dec. 31-e között szerzett „D” ill. „Trolibusz” kategóriákban nem kell közúti
elsősegélynyújtó igazolás,
Valamint a 3/1992.(XII. 19.) NM rendelete alapján
 az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi,
 az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi
 védőnői, dietetikus, mentőtiszti, gyógytornász, egészségügyi szakoktatói, diplomás ápolói oklevéllel (képesítéssel
rendelkezők,
 közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, az egészségügyi szakközépiskolát, szakiskolát végzettek a
bizonyítványuk alapján a vizsga alól mentességet kapnak.
A közúti elsősegélynyújtó tanfolyamot iskolánk szervezi.
Előre meghirdetett helyszínen, és időpontban.
Díja: 8 000 Ft (készpénzben nyugta, vagy számla ellenében) + 6 850 Ft (sárga csekken) vizsgadíj, a csekket az oktató a
tanfolyam végén adja a vizsgázók kezébe, amit a tanuló postán fizet be, majd telefonon az adatai és a csekk sorszám
bediktálása után kapja meg a vizsga helyszínét, és időpontját.

Elméleti tanfolyammal kapcsolatos tudni valók:
Az elméleti órák 45 percesek, közöttük 10 perc szünet. Az órák látogatása kötelező, a hiányzás a tanfolyam
óraszámának (12) maximálisan 10 %-a lehet, további hiányzást pót-foglalkozással kell pótolni, iskolavezetővel
egyeztetett időpontban. Hiányzásokat az Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium által
biztosított időben a nappali tagozatos diákoknak díjmentesen lehet pótolni, a nem nappali tagozatos diákoknak és az
iskolával jogviszonyban nem álló személyeknek 1100 Ft/óra
Közlekedési ismeretek:
12
Össszesen:
13 200 Ft
Hiányzásokat az iskola által biztosított időben a nappali tagozatos diákoknak díjmentesen lehet pótolni, a nem nappali
tagozatos diákoknak és az iskolával jogviszonyban nem álló személyeknek 1100 Ft/óra
Kötelező óraszámon felüli konzultációs lehetőségeket igény szerint biztosítunk. A kötelező óraszámon való részt vétel
után a hallgató elméleti vizsgán vesz részt. Elméleti tantárgyak alól felmentés adható annak a hallgatónak, aki siket,
vagy mozgáskorlátozott. Sikertelen elméleti vizsga után is lehetőség van igény szerinti konzultációra . Helyszín: Előre
meghirdetett időpontban és helyen.

Elméleti vizsgára bocsátható aki:

 az előírt életkort -16-évet betöltötte
a tanfolyam elméleti részét elvégezte és az első vizsgajelentésig az adott tanfolyam megkezdésétől számított
kevesebb, mint kilenc hónap telt el, annak elvégzése alól mentesült, továbbá aki a közúti közlekedési
igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló rendelet alapján
tanfolyammentes vizsgát tehet. (Az elméleti tanfolyam első napjától számított 12 hónapon belül sikeres
elméleti vizsgát kell tenni!)
 írásbeli nyilatkozata alapján a külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek,
 az írás-olvasás elsajátításáról a jelentkezési lapon nyilatkozik
 a vizsgára való jelentkezésig – a Bizonylati Album szerinti azonosítók szerepeltetésével – a külön
jogszabályban meghatározott módon az igazgatási szolgáltatási díjat képző szerv útján vagy közvetlenül
megfizette.
A számítógépes elméleti vizsga díja: 4600 Ft
A Tanuló jogai és kötelezettségei: A tanulónak joga van a képzést iskolánknál megszakítani, és más iskolánál
folytatni. Azonban, ha a tanuló részesült az iskolánk által meghirdetett valamilyen kedvezményben, a kedvezmény
összegét a „Képzési Igazolás” nyomtatvány kiadása előtt teljes összegben köteles visszafizetni!
A tanuló áthelyezés lehetősége és módja: az iskolavezető a tanuló kérésére a kéréstől számított 10 napon belül köteles
a „Képzési Igazolás” nyomtatványt 3 példányban kiállítani és annak 2 példányát a tanulónak átadni! (az esetlegesen
igénybe vett kedvezmény visszafizetése esetén) A fel nem használt tandíjat az iskolánk visszafizeti. . Ha a tanuló a
vizsgáján egészségi okból nem tud megjelenni, lehetősége van ezt orvosi igazolással igazolni, ha a betegsége végétől
számított 8 napon belül az illetékes Kormány Hivatalnál leadja. Mellékelnie kell egy kérvényt is, hogy a vizsgadíjat
ismételten ne kelljen befizetnie. Kérvényét a hatóság 30 napon belül elbírálja, a bírálatról írásbeli határozatban értesíti.
Iskola jogai és kötelezettségei:
Az iskola a tanulót részletesen tájékoztatja az igénybe venni kívánt szolgáltatásról, annak díjáról, a tanfolyammal és
vizsgával kapcsolatos kötelezettségeiről, valamint a vizsgára bocsátás és a vezetői engedély kiadásának feltételeiről.
.Az óradíjak megváltoztatásának jogát iskolánk fenntartja. Az oktató a tanuló késése esetén 20 percet köteles várni,
amennyiben a tanuló hibájából elmarad az oktatás az órát pótórával kell pótolni a tanuló saját költségére, indokolt
esetben az iskolavezető az iskola költségére engedélyezheti a pótórát. Az oktató késése esetén az időt be kell pótolni az
oktató költségére.
A Pálóczi Horváth István Szakiskola és Kollégium a Képzési szerződést egyoldalúan felmondja, ha a tanuló:
- elméleti előadásokat viselkedésével zavarja, a tanuló társak tanulását folyamatosan akadályozza
- szándékosan kivonja magát az oktatói utasítások alól
- szándékosan kárt okoz
Teljesített szolgáltatás alatt megkezdett elméleti tanfolyam esetén a teljes elméleti tanfolyamot.
Kedvezményes tandíj esetén a kedvezmény mértékét és az eljárási díjat köteles megfizetni.
Ha a szerződésbontás az elméleti tanfolyam megkezdése előtt, vagy az alatt történik, úgy a tanuló köteles a teljesített
szolgáltatások árán felül 3 000 Ft külön eljárási díjat megfizetni. A befizetett és fel nem használt tandíjat írásban kell
vissza igényelni a szerződés bontás napjától számított 30 napon belül.
A tanuló az elméleti ,oktatás során bármely oktatással, kapcsolatos problémájával az iskola vezetőjéhez fordulhat.
Azon kérdésekben, melyek az iskolavezető számára elfogadhatóak, de megoldani nem tud, az igazgatóhoz fordul.
Ha a problémát így sem tudják orvosolni, úgy a felügyeleti szerünkhöz fordulhat,
A vezetői engedély átvételének feltételei:
. A sikeres vizsgák letétele után négy munkanap elteltével a Pest Megyei Kormányhivatal „vizsgaigazolás”-t ad ki,
amelynek átvételéhez szükséges a közúti elsősegélynyújtó vizsgáról az igazolás, (vagy a mentesítő okirat), személyi
igazolvány, külföldi állampolgár esetén tartózkodási engedély.
A vezetői engedély kiadására irányuló kérelmet személyesen bármely közlekedési igazgatási hatóságnál (okmány
iroda) elő lehet terjeszteni.

A képzés felügyeletét ellátó szerv:
Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Közlekedési Képzési és Vizsgáztatási Osztály

1143 Budapest, Komócsy u. 17–19. Telefon: +36 1 460 22 14
Kelt:..........................................
…...............................................
tanuló
18 év alatt szülő, vagy gondviselő

…………………………………
iskolavezető

