Tájékoztató "A" 24 kategória
Képzőszerv neve: Zi-Ti Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Képzőszerv rövidített neve: Zi-Ti Kft.
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
Telefonszáma: +36 20 979 38 68; +36 20 927 42 63
Iskolavezető tevékenységének jogcíme: megbízási szerződés
e-mail cím: ziti@ziti.hu
Honlap cím: www.ziti.hu
Ügyfélfogadás: 2360 Gyál, Csokonai u. 2.
Tel. 06 20 979 38 68, 06 20 999 99 23
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

A tanfolyamra való felvétel módja:
 Tantermi képzés meghirdetett helyen, és időpontban történik
 Tanfolyamra az a jelentkező vehető fel, aki betöltötte a 24. életévét, vagy tanfolyami képzés esetén annál
legfeljebb fél évvel fiatalabb.

 a meghirdetett jelentkezési napon megkapja ezt a tájékoztatót, elolvassa, elfogadja a leírtakat, aláírja, és
mellékel hozzá:
 érvényes vezetői engedéllyel rendelkezők esetén ennek, az iskolavezető által hitelesített
fénymásolatát
 amennyiben nem rendelkezik orvosi alkalmassághoz kötött vezetői engedéllyel, orvosi alkalmassági
véleményt legkésőbb az elméleti vizsgára jelentésig le kell adni
 aláírja a felnőtt képzési szerződést
 nyilatkozik az alapfokú iskolai végzettség meglétéről, (8. általános iskolai osztály elvégzése) de
tudomásul veszi, hogy, első elméleti vizsgáján eredetiben be kell mutatnia a vizsgabiztosnak. Ennek
elmulasztása esetén is vizsgázhat, de a következő vizsgájára nem írható ki, csak ha a bizonyítvány
bemutatási kötelezettségének eleget tett

Közúti elsősegély nyújtási ismeretek:
Az 1984-01-01 után szerzett bármely kategóriában vezetői engedéllyel, vezetői igazolvánnyal rendelkezőknek,
valamint, az1969. 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 rendelet alapján bizonyítványuk alapján mentességet kapnak:
Az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, állatorvos tudományi egyetemen szerzett
állatorvosi diploma. Védőnői, dietetikus, mentőtiszti, gyógytornász, egészségügyi szakoktatói, diplomás ápolói
oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők. Közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, az egészségügyi
szakközépiskolát, szakiskolát végzettek. A közúti elsősegélynyújtó tanfolyamot iskolánk szervezi.
Díja: 10 000 Ft + 7 900 vizsgadíj. A megbeszélt tanfolyami napon az oktatás végén kézbe kapják a vizsgadíj csekket, és
telefonon egyeztetett időpontban, helyen vizsgáznak a Vöröskereszt vizsgabizottsága előtt.

 Elméleti tantárgyak:
Közlekedési alapismeretek:
16 óra
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 4 óra
Járművezetés elmélete:
4 óra (elméleti óra: 45 perc, az órák között minimum 10 perc szünet)
Összesen:
24 óra
Díja: 31. 200 Ft
A foglalkozásokon a részvétel kötelező, az esetleges hiányzásokat az iskolavezetővel egyeztetett időpontban pótolni
kell, (hiányzás, amit nem kötelező pótolni, az előírt minimális elméleti óraszám (24) maximum 10%-a) az elméleti
pótóra díja 1 300 Ft/óra
Elméleti tanfolyam hallgatása alól felmenthető, aki siket, vagy mozgáskorlátozott.
Az elméleti képzés e-learninges formában is történhet, a felvétel módja megegyezik a tanfolyami képzésre való
jelentkezéssel. (lásd a „Tanfolyamra felvétel módja” fejezetet) A tanuló megadja az e-mail címét, amire kap egy
levelet, amiben benne lesz a saját tananyagának a hozzáférési kódja. A tananyag modulok teljesítése után lehet
elméleti vizsgára jelentkezni a Pest Megyei Kormány Hivatal Érdi Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály, Képzési és Vizsgáztatási Osztály, Szigetszentmiklós, Csepeli út hrsz. 180/6. személyi vizsgabázis, vagy a
Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedés Felügyeleti Főosztály, Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési
Osztály, Petzvál József u. 39. személyi vizsgabázisán. A tananyag összetétele megegyezik a tanfolyami képzés
tananyagával. Az e-learninges képzés díja megegyezik a tantermi képzéssel. Tandíj fizetés készpénzben, nyugta, vagy
számla ellenében történik. A képzés során igény esetén tanuláshoz segédanyagot tudunk biztosítani díjazás fejében:
Interaktív tankönyv (könyv+ CD) 8 000Ft. online hozzáférés a vizsgakérdésekhez: 10 óra 6 000Ft 20 óra 8 000 Ft 30
óra 10 000 Ft.

 Elméleti vizsgára az bocsátható, aki:









Előírt életkort -24-évet betöltötte vagy --tanfolyami képzés esetén-- legfeljebb 3 hónappal fiatalabb,
a tanfolyam elméleti részét elvégezte és az első vizsgáján az adott tanfolyam megkezdésétől számított
kilenc hónapon belül részt vesz,(egy éven belül sikeres elméleti vizsgát kell tenni), továbbá annak
elvégzése alól mentesült, valamint aki a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti
közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló rendelet alapján tanfolyammentes vizsgát
tehet,
megfelel a külön jogszabályokban meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint
írásbeli nyilatkozata alapján a külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek,
közoktatási intézmény által végzett képzés esetén legfeljebb 6 hónappal fiatalabb,
a gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetében 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.

 Gyakorlati képzés:
Gyakorlati képzés csak sikeres elméleti vizsga után kezdhető, valamint aki a 24. életévét betöltötte. Alapoktatás ideje
minimum 10 óra (vizsga 20 perc). Fő oktatás: 16 óra, ebből városi vezetés: 11 óra országúti vezetés: 5 óra (forgalmi
vizsga: 50 perc) díja: 3 500 Ft/ó. összesen: 94 500 Ft pótóra: 3 500 Ft/ó
A tanuló a jelentkezés során az alábbi gyakorlási és vizsga helyek közül választhat:
Oktatás helyszíne: a. Járműkezelés: Budapest, XIX. Hofherr A. u. 109
b. Forgalom:
Budapest, XIX. Hofherr A. u. 109
Szigetszentmiklós, Csepeli u. hrsz. 180/6
Vizsga helyszíne: a. Járműkezelés: Budapest, XIX. Hofherr A. u. 109.
Szigetszentmiklós, Csepeli u. hrsz. 180/6
b. Forgalom:
Szigetszentmiklós, Csepeli u. hrsz. 180/6
Budapest, XIX. Hofherr A. u. 109.

Befizetés készpénzben történik, nyugta, vagy számla ellenében az iskolavezetőnek. A gyakorlati oktatás tanórái 50
percesek, két tanóra között min. 10 perc szünetet kell tartani, ami a tanuló kérésére sem hagyható el!
A képzést Kawasaki ZR 7 típusú motorkerékpárral végezzük. A gyakorlati vezetés kezdési időpontját, helyét, valamint
a végzés helyét a gyakorlati oktatóval előzetesen egyeztetni kell.
Lehetőség van a saját motorkerékpárral történő vezetésre is, ebben az esetben olyan kétkerekű motorkerékpár
szükséges, amely legalább 100 km/óra sebesség elérésére képes teljesítménye pedig min 40 kW, henger űrtartalma
legalább 595 c cm.
A motorkerékpár a forgalomban valórészt vétel feltételeinek meg kell, hogy feleljen, (érvényes forgalmi engedély,
kötelező biztosítás utolsó csekk feladóvevénye)
Ebben az esetben az motorkerékpár vezetés helyszínére történő eljuttatásáról a tanuló köteles gondoskodni!
A képzés és vizsgáztatás során bukósisak (ha nem rendelkezik plexivel, motoros szemüveg), protektoros motoros
kesztyű, protektoros hosszúnadrág, protektoros hosszú ujjú dzseki és magas szárú bőr cipő viselése kötelező, mely a
bokát erősen tartja.
A saját motor műszaki meghibásodásáért sem, a vizsgán sem a képzés során iskolánk felelősséget nem vállal.
Saját motorral történő gyakorlás és vizsga esetén a gyakorlati vezetés díja: 3 000Ft/ó. pótóra díja: 3 000 Ft/ó. Az
óradíjak megváltoztatásának jogát iskolánk fenntartja.

 Vizsgadíjak:
Közlekedési alapismeretek: 4 600 Ft
Járműkezelés:
4 700 Ft
Forgalmi:
11 000 Ft
Összesen:
20 300 Ft
Befizetés módja: Készpénzfizetéssel, nyugta vagy számla ellenében az iskolavezetőnek történik. Az elméleti
pótvizsgadíjakat a Pest Megyei Kormány Hivatal Érdi Járási Hivatala, Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály,
Képzési és Vizsgáztatási Osztály 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út hrsz. 180/6. vagy a Budapest Főváros
Kormányhivatala, Közlekedés Felügyeleti Főosztály, Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály Budapest, XI.
ker. Petzvál J. u. 39. sz. alatt pénztári időben az ügyintézőnek számla ellenében. A jármű kezelési és a forgalmi
pótvizsgadíj fizetése szintén az iskolavezetőnek történik.

 Járműkezelési vizsgára az bocsájtható,
Aki az előírt minimálisan kötelező óraszámú foglalkozáson igazoltan részt vett, annak minimálisan előírt időtartamát
vezetéssel letöltötte és betöltötte a 24. életévét, valamint aláírta a kötelező nyilatkozatot.

 Forgalmi vizsgára az bocsátható:
Aki sikeres járműkezelési vizsgát tett, és a minimálisan előírt óraszámot igazoltan vezetéssel töltötte, az előírt
kilométert (390 km) teljesítette, valamint a kötelező nyilatkozatot aláírta.
Vizsgáit az első sikeres közlekedési alapismeretek vizsgaidőpontjától számított két éven belül teheti le. Öt sikertelen
forgalmi vizsga után a vizsgák csak „alkalmas”minősítésű PÁV vizsgálat után folytathatóak.

 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.

 Iskola jogai és kötelezettségei:
Iskolánk köteles a tanulót részletesen tájékoztatni az igénybe venni kívánt szolgáltatásról, annak díjáról, a
tanfolyammal és vizsgával kapcsolatos kötelezettségeiről, valamint a vizsgára bocsátás és a vezetői engedély
kiadásának feltételeiről. Az iskola a tandíj változtatásának jogát fenntartja, amit a tanulóval köteles közölni.

 A vezetői engedély átvételének feltételei:
A sikeres vizsgák letétele után három munkanap elteltével a, Pest Megyei Kormány Hivatal Érdi Járási Hivatala vagy a
Budapest Főváros Kormányhivatala, Közlekedés Felügyeleti Főosztály, Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési
Osztály „vizsgaigazolás”-t ad ki, elektronikus úton az közlekedési igazgatósági hatóság felé (okmányiroda) Igény
esetén az igazolás papír alapon is kérhető.
A vezetői engedély kiadására irányuló kérelmet személyesen bármely közlekedési igazgatási hatóságnál (okmány
iroda) az orvosi alkalmassági vélemény és a vöröskeresztes igazolás bemutatásával elő lehet terjeszteni.
Ha első nemzetközi vezetői engedélyéhez tartozó utolsó vizsgájától még két év nem telt el, akkor „kezdő vezetői
engedély”-t kap, mellyel személyt szállítani tilos.

 A képzés felügyeletét ellátó szervek:
Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala, Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Képzési és
Vizsgáztatási Osztály 1143 Budapest, Komócsy u. 17–19. Telefon: +36 1 460 22 14
Budapest Főváros Kormányhivatala, Közlekedés Felügyeleti Főosztály, Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési
Osztály Budapest, Petzvál J. u. 39. Telefon: +36 1 371 30 30

Kelt................................
.........................…................
tanuló

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

