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VÁLLALÁSI   FELTÉTELEK

Tisztelt Hölgyem, Uram!

Köszönöm, hogy bizalmával iskolámat tisztelte meg!
Ezúton tájékoztatom Önt a  T kategóriás  képzésben való  részvételről,  vizsgára bocsátás
feltételeiről, módjáról, a jelentkezők és a képző szerv jogairól, kötelezettségeiről.
Célunk,  hogy  olyan  járművezetőket  képezzünk,  akik  képesek  az  önálló,  hatékony,
biztonságos és kulturált közlekedésre.

Tanfolyamra az vehető fel, aki a 16. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 hónappal
fiatalabb és aláírásával igazolta, hogy az általa közölt adatok a valóságnak megfelelnek,
melyet a képzőszerv köteles ellenőrizni. 
A 8. általános iskolai végzettséget a vizsgaigazolás átvételekor kell igazolni! Amennyiben
ez nem történik meg, a vizsgákat érvénytelenítik!
Az elsősegély-nyújtási ismeretekből sikeresen vizsgázott tanuló kaphat vezetői engedélyt, a
szakirányú végzettség mentességet biztosít. 

Kötelező óraszámok:

- KRESZ: 24 óra
- Járművezetés elmélet: 6 óra
- Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 6 óra
- Munkavédelem, tüzvédelem, szállítás: 10 ó
- B Ü: 10 ó
- Alapoktatás: 6 óra
- Városi vezetés: 9 óra
- Országúti vezetés: 5 óra
-  Könnyű terep vezetés: 4 óra

Elméleti tanóra: 45 perc, gyakorlati tanóra: 50 perc.
A  fenti  óraszámok  a  kötelező  minimum  óraszámokat  jelentik,  a  sikeres  felkészülés
érdekében szükség szerint pótórát biztosítunk, elméleti tárgyakból díjtalanul, a gyakorlati
tárgyakból az aktuális óradíj megfizetésével.



Mind az elméleti, mind a gyakorlati órák között 10 perc szünetet kell tartani, mely nem
csökkenthető még a tanuló kérésére sem.

Az elméleti órákból naponta 4x45 perc, alapoktatásból 2x50 perc, főoktatásból 4x50 perc
tartható, ez utóbbi két részletben, minimum 60 perces megszakítással.

A gyakorlati oktatásban az vehet részt,  aki a 16. életévét betöltötte!

Oktató jármű: Zetor 5211 +2db nehézpótkocsi

A járműhasználat  feltétele:  személyi  igazolvány,  biztonságos  vezetésre  képes  állapot.
Amennyiben  a  feltételek  nem teljesülnek,  az  oktató  köteles  megtagadni  az  oktatást.  A
gyakorlati  oktatás  alatt  az  oktató  felelős  a  tanuló  és  a  jármű  biztonságáért,  de  nem
mentesíti   a  tanulót  az  esetleges  szándékos,  vagy  az  oktató  által  kivédhetetlen
eseményekből eredő anyagi felelősség alól.
Vizsgára  bocsátani  mindenkit  csak  a  kötelező  óraszámokon  való  részvétel  után  lehet.
Hiányzás  esetén  az  oktatóval  egyeztetett  időpontban  pótolni  kell  az  elmaradt  órát.
Gyakorlati oktatás során a megbeszélt időpont előtt 24 órával kérjük jelezni a hiányzást,
egyébként a lekötött óra jóváírásra kerül. Az oktatójármű meghibásodása esetén az órát
teljes egészében köteles pótolni. A gyakorlati alapoktatás megkezdésének feltétele a sikeres
elméleti  vizsga,  a  gyakorlati  főoktatás  megkezdésének feltétele  a  sikeres  járműkezelési
vizsga.

Az elméleti és a gyakorlati oktatás díj befizetéséről  számla kerül kiállításra.

Kedvezmény esetén a ”Képzési szerződés”-ben a kedvezmény összege rögzítésre kerül.
Más képzőszervhez való távozás esetén  ha a tanuló a kötelező óraszámot még nem vezette
le  a  kedvezmény  összegét  köteles  a  tanuló  az  elbocsátó  képzőszervnek  megfizetni.
Amennyiben  bizonyíthatóan  az  iskola  vagy  az  oktató  hibája  miatt  dönt  a  tanuló  más
képzőszervhez  történő  átjelentkezés  mellett,  eltekintünk  az  igénybe  vett  kedvezmény
megfizetésétől 

Az átjelentkezés ”Képzési Igazolás” nyomtatvány kitöltésével történik, melyet az elbocsátó
képzőszerv állít ki.

Oktatási helyszínek:

- Elméleti oktatás: 8500 Pápa, Külső-Veszprémi út 2.
- Gyakorlati oktatás: 8500 Pápa, Erkel F. u. 39
Képzés felügyelete: 
Útügyi Osztály
Góczán Ferenc Szakfelügyelő
8200 Veszprém, Kistó u. 1..



A vizsga időpontját a vizsgázó és az oktató közösen határozza meg. A megbeszélt napon a
vizsgázó a kiírt időpont előtt 1 órával köteles megjelenni a vizsga helyszínén, személyét
igazoló fényképes okmánnyal, vezetői engedélyével (ha már rendelkezik ilyennel) .
A sikeres elméleti vizsga után 2 éven belül kell forgalmi vizsgát tenni, ha ez akadályba
ütközik, tanfolyammentesen lehet vizsgázni az elméleti tárgyakból, mely után 6 hónap áll
rendelkezésre a sikeres forgalmi vizsga letételéhez. Sikertelen 5. forgalmi vizsga után PA
V.III. vizsga  szükséges, mely feljogosít a további forgalmi vizsgákon való részvételre.
A vizsgát  a  vizsgabiztos  felfüggesztheti,  ha  a  vizsgázó  vagy az  oktató  a  vizsgabiztos
döntésének meghozatalában előny adásával,  vagy fenyegetéssel  próbálja befolyásolni,  a
vizsga rendjét megzavarja.

A vizsgadíj megfizetése a képző szervnél történik, melyet a képző szerv átutalással teljesít
a Vizsgabizottság  felé.
.
A képzős  szerv  vállalja  a  sikeres  felkészüléshez  szükséges  segédanyagok  biztosítását
tankönyv, tesztkönyv, számítógépes gyakorlási lehetőség, gyakorló cd).

Ön  megismerkedett  azokkal  a  jogokkal,  kötelezettségekkel  és  lehetőségekkel,  melyek
végig kísérik a tanfolyamnyitótól a vezetői engedély megszerzéséig. 

Bármilyen kérdéssel, gonddal, felvetéssel forduljon hozzám bizalommal!

Jó tanulást és sikeres felkészülést kívánok!

Pápa, 2017-09-05.

                                                                                   Gerencsér Zsolt
                                                                                     Iskolavezető

 


