Tájékoztató „T” kategória
Képzőszerv neve: Zi-Ti Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Képzőszerv rövidített neve: Zi-Ti Kft.
Honlap cím: www.ziti.hu
Tel./Fax: 06 29 267 466
06 20 979 38 68
Képzőszerv székhelye: 2360 Gyál, Csokonai u. 2.
Cég formája: Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégbírósági bejegyzés száma: Cg. 13 09 09 47 02/2
Képzési engedély száma: KF/984/1/2006
Az iskola NKH azonosító száma: 0661
Felnőtt képzési nyilvántartási szám: 21089-2007
Iskolavezető neve: Bagi Károly Imre NKH névjegyzék száma: 10047
Iskolavezető tevékenységének jogcíme: munkaszerződés
Telefon száma: 06 20 927 42 63
e-mail cím: ziti@ziti.hu
Ügyfélfogadás: 2360 Gyál, Csokonai u. 2.
Tel.: 06 29 267 466
06 20 979 38 68
Ügyfélfogadási idő: kedd 8:00-12:00; péntek 12: 00-16: 00
Iskolavezető fogadóórája: hétfő: 15: 30-16: 30
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, (közoktatási itézmény által szervezett tanfolyam
esetén 15 éves)a meghirdetett időpontban megkapja ezt a tájékoztatót, elolvassa,,megérti és ha elfogadja
a leírtakat, akkor aláírja
 aláírja a tanulmányi szerződést
 Közúti első-segélynyújtási ismeretek:
Az 1984. január 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, az órák látogatása kötelező, a hiányzás a tanfolyam óraszámának (56) maximálisan
10%-a lehet, további hiányzást pót-foglalkozással kell pótolni, iskolavezetővel egyeztetett időpontban. Hiányzásokat
a 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 a pót-óra díja: 1 000 Ft/óra Igény esetén a tannuláshoz biztosítunk tansegédletet. Interaktív tankönyv:
(könyv+CD) 8 000Ft. Vizsgakérdésekhez hozzáférés: 5 000Ft.

Közlekedési ismeretek:
20
Jármű vezetés elmélete:
6
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek:
6
Munkavédelem, Tűz védelem, Szállítás
8
Biztonsági ellenőrzés, és üzemeltetés
16
Összesen:
56
56 000Ft ( az szakiskola nappali tagozatos
diákjainak iskola fizeti)
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 a
meglévő lassú jármű vezetésére jogosító vezetői engedélyét (járművezetői igazolványát) „T „kategóriára kívánja
kiterjeszteni, valamint elméleti tanfolyam hallgatása alól felmenthető, aki siket, vagy mozgáskorlátozott. Sikertelen
elméleti vizsga után is lehetőség van igény szerinti konzultáció . Helyszín: Előre meghirdetett időpontban és helyen.
Elméleti vizsgára bocsátható aki:

 az előírt életkort -16-évet betöltötte vagy --tanfolyami képzés esetén-- legfeljebb 3 hónappal fiatalabb,
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,
 közoktatási intézmény által végzett képzés esetén legfeljebb 6 hónappal fiatalabb,
 az alapfokú iskolai végzettség meglétéről 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
 számítógépes vizsgát kell tenni Közlekedési alapismeretek
 Munka-tűz és környezet védelem (elmentés esetén nem kell)
Felmentés kapható Munka-tűz és környezet védelem tárgyból, ha
munkavédelmi szakmérnök, vagy
munkavédelmi technikusi végzettséggel rendelkezik, valamint érvényes „C” kategóriás vezetői engedéllyel
rendelkezik

Gyakorlati oktatással kapcsolatos tudni valók:

A gyakorlati órák 50 percesek. A gyakorlati oktatás alap és fő oktatásból áll. Csak sikeres elméleti vizsga után
kezdhető el! A gyakorlati alapoktatás ZETOR 5611 típusú gépen történik, 2 db pótkocsival. Rutin vizsgára csak az
a tanuló jelenthető, aki az előírt óraszámot igazoltan vezetéssel töltötte, Részletfizetés esetén ezen kívül még a tandíj
2. részletének befizetése is feltétel.
 A főoktatás Zetor 5611 traktorral, és egy hozzákapcsolt forgózsámolyos nehéz pótkocsival történik, csak
sikeres rutin, és „Bü” vizsga (mentesítés esetén nem kell) után kezdhető el!
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés tanműhely foglalkozás és vizsga alól mentesíthető aki:
 Bármely egyetemen (főiskolán) szerzett gépészmérnöki (gépész üzemmérnöki) oklevél, műszaki tanári oklevél,
mérnök tanári oklevél, műszaki oktatói oklevél.
 Katonai főiskolán szerzett harcjármű üzembentartó szakos oklevél, katonai gépjármű üzemeltető szakos oklevél,
gépjármű technikus tiszti képesítés, harcjármű üzemeltetői üzemmérnök.
 Műszaki ismeretek szakos szakoktatói oklevél (vagy ezzel egyenértékű képesítés)
 Technikusi oklevél (szakközépiskolai érettségi) járműgépész, közlekedésgépész, gépjármű-technikai, gépjármű
üzemi, mezőgazdasági gépész, építőgépész, gépjárművezető és karbantartó.
 Szakmunkás bizonyítvány: autószerelő, autóvillamossági szerelő, anyagmozgató gépszerelő, gépjárművezető és
karbantartó, mezőgazdasági gépész, erdőművelő fakitermelő gépkezelő, állattartó telepi gépész, kertészeti gépész,
növénytermesztő gépész, mezőgazdasági gépszerelő és gépüzemeltető 3 éves kísérleti, mezőgazdasági gépjavító
és karbantartó 4 éves kísérleti, közúti járművezetői vizsgáztatás keretében szerzett gépjárműkezelői
vizsgabizonyítvány.
Forgalmi vizsgára csak az jelenthető., aki a minimálisan előírt óraszámot igazoltan vezetéssel töltött. Szükség esetén
pótóra igénybevételére is lehetőség van, amit a tanuló az oktatóval egyeztet.
Vezetési gyakorlat:
- alapoktatás:

6 óra

- fő oktatás:
18 óra ( 9 óra városi vezetés, 5 óra országúti vezetés 4 óra könnyű terepen való vezetés )
1 óra vizsga (rutin és forgalmi vizsga)
Összesen 25 óra, 4800 Ft/óra, azaz 120 000 Ft
Az esetlegesen szükséges pót-órák díja megegyezik az alapóra díjával.
A szakiskola tanulóinak az órák ingyenesek.
Vizsgadíjak:
Közlekedési ismeretek:
4 600 Ft legkorábban 15.75 évesen kezdhető
Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás: 4 600 Ft legkorábban 15.75 évesen kezdhető (felmentés esetén nem kell)
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés: 4 400 Ft legkorábban 15.75 évesen kezdhető (felmentés esetén nem kell)
Rutin:
3 500 Ft legkorábban 16 évesen kezdhető
Forgalmi vezetés:
3 600 Ft
Összesen:
20 700 Ft
A vizsgadíjakat egy összegben, vagy vizsgánként kell befizetni. A szakiskola tanulóinak az első vizsgadíjakat a
szakiskola fizeti, őket csak az esetleges pótvizsgadíj terheli őket.
Vizsgát az első sikeres közlekedési alapismeretek vizsgájától számított két éven belül teheti le.
A Tanuló jogai és kötelezettségei:
A tanuló szabadon választhat oktatót vagy oktatójárművet, amit kérésére az oktatás folyamata alatt módosíthat,
egyeztetve az iskola vezetővel. 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 8 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 valamely vizsgáján egészségi okból nem tud megjelenni, lehetősége van ezt orvosi igazolással igazolni, ha a
betegsége végétől számított 8 napon belül az illetékes Közlekedési Felügyelőségnél leadja. Mellékelnie kell egy
kérvényt is, hogy a vizsgadíjat ismételten ne kelljen befizetnie. Kérvényét a hatóság 21 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 vezetői engedély átvételének feltételei:
. A sikeres vizsgák letétele után négy munkanap elteltével a Pest Megyei Közlekedési Felügyelőség
„vizsgaigazolás”-t ad ki, amelynek átvételéhez szükséges a közúti elsősegélynyújtó vizsgáról az igazolás, (vagy a
mentesítő okirat), alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány eredetiben, (külföldi bizonyítvány esetén ennek
az Országos Fordító és Fordítás Hitelesítő iroda által készített hiteles másolata) személyi igazolvány, külföldi
állampolgár esetén tartózkodási engedély, vagy magyarországi lakcímet igazoló hatósági igazolvány. 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
Fővárosi Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Közlekedési Képzési és Vizsgáztatási Osztály

Budapest, Petzvál J. u. 39. Telefon: +36 1 371 30 30

….........………………
tanuló

…............................
iskolavezető

Átlagos Képzési Költség (ÁKK) 2014. 2.-3. negyedév
"B" kategória esetében:
2014. 2. negyedév: 158.000,00 Ft
2014. 3. negyedév: 158.000,00 Ft
2014. 4. negyedév: 149.250,00 Ft
"C" kategória esetében:
2014. 2. negyedév: 194.000,00 Ft
2014. 3. negyedév: 194.000,00 Ft
2014. 4. negyedév: 221.900,00 Ft

Fogasztóvédelmi mutatószámok
ÁKÓ
2014.
3. n.é.
4. n.é.

AM
-

A
összesített
B
103,45%
103,18%

C
100%
100%

SVM
AM
2014. Elmélet Forgalom
3. n.é.
4. n.é.
-

A összesített
B
C
Elmélet Forgalom Elmélet Forgalom Elmélet Forgalom
50%
66,67% 81.82%
50%
72%
82.22%
100%
"C" kategória esetében:
2014. 2. negyedév: 194.000,00 Ft
2014. 3. negyedév: 194.000,00 Ft
2014. 4. negyedév: 221.900,00 Ft

