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 Iskola ügyfél szolgálati tevékenységéről. 

 

 

A képzőszerv teljes neve: DSzC Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és 

Kollégium 

 

A cég jogi formája: Állami közoktatási intézmény. 

  

OM azonosító: 036 410 

  

Alapító okirat száma: SZIF/821/3/2020 

  

Képzési engedély száma: SO/KV/NS/A/11/1/2006 

 

Engedély érvényessége: Visszavonásig 

 

Adószám: 15329918-2-17 

  

Iskolavezető neve: Varga Zsolt János 

    

     Ügyfélfogadó címe: DSzC Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Isk. és Koll. 

   8734, Somogyzsitfa-Szőcsénypuszta, Ady Endre utca 8. 

 

    Ügyfélfogadás idő pontja: H - Sze - Csü munkanapon 08:00 – 12:00 óra között. 

 

     Állandó ügyfélfogadás: 07:00 – 20:00 óra között a +36-30/469-78-97 telefonszámon. 

     E-mail: vzsoltjanos@gmail.com 

 

     Telephely: DSzC Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

  8734, Somogyzsitfa-Szőcsénypuszta, Ady Endre utca 8. 

  +36-30/469-78-97 
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 Oktatás:                         

        

A „T” kategóriás elméleti oktatás foglalkozásai munkanapokon 14,00 - 19,00 óra között kerülnek külön üte-

mezés szerint megtartásra, de egyedi igény esetén ettől eltérő időpontokban is szervezünk foglalkozásokat. A 

járművezetés gyakorlati oktatása a tanuló és az oktató külön egyeztetése alapján történik. 

 

 A tanfolyamra való jelentkezés feltételei: 

 

Képzésre az vehető fel, aki: 

 

 a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, jogszabályban meghatározott (16-éves) 

életkort betöltötte, vagy tanfolyami képzés esetén annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb (15,5 éves) 

 közoktatási intézményben végzett képzés esetén annál legfeljebb 12 hónappal fiatalabb,  

 továbbá megfelel az elméleti vizsgára bocsátás feltételei közül a külön jogszabályokban megfogal-

mazott pályaalkalmassági és közlekedésbiztonsági feltételeknek 

 igazoltan tájékoztatásban részesült, 

 

Az iskolavezető a képzés megkezdése előtt mentesíti az egyes tantárgyak foglalkozásain való részvétel alól 

azt a tanulót, aki a tantárgynak megfelelő szakirányú képesítéssel rendelkezik. 

A mozgáskorlátozott, vagy siket tanulót a képzés elméleti tantárgyainak tantermi foglalkozásain való részvé-

tel alól - kérésére - az iskolavezető mentesíti. A mentesített tanulók felkészítésében a képző szerv a tanulóval 

kötött külön megállapodás szerint működik közre. 

   

A tanfolyamra történő felvétel: 

 

Jelentkezéseket „T” kategóriás tanfolyamra az előre meghirdetett időpontokra fogadok el. 

 

Ha az elméleti tantárgy számítógépes vizsgája alól mentesítést kér, csatolnia kell a mentesítésre jogosító 

igazolás fénymásolatát, valamint az eredeti okmány jelentkezéskor be kell mutatni. 

 

 Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésének módja: 

 

A vezetői engedély kiadásának feltétele az alapfokú közúti elsősegélynyújtás tantárgyból tett sikeres vizsga. 

Ezen ismeretek megszerzése a járművezető-képzéstől független, a megszerzésére a járművezető tanfolyam 

előtt, közben és utána is van lehetőség. Ha járművezető tanfolyam megkezdése előtt már rendelkezik az iga-

zolással, kérjük, hogy a tanfolyamra való jelentkezéskor bemutatni, annak fénymásolatát hitelesítés miatt 

leadni.  

Képzőszerv minden tanulónak biztosítja a Vöröskereszt marcali szervezetével együtt működve külön tanfo-

lyami keretek között a közúti elsősegély-nyújtási vizsga megszerzésének lehetőségét. 

 

A Magyar Vöröskereszt által kiállított- " igazolás " nélkül is vizsgára bocsátható a 31/1992.(XII. 19). NM 

rendelet alapján, aki: 

 

1. az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, 

2. az állatorvos-tudományegyetemen szerzett állatorvosi, 

3. védőnői, 

4. dietikusi, 

5. mentőtiszti, 

6. gyógytornász, 

7. egészségügyi szakoktatói, 

8. diplomás ápolói, oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők, 

9. közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, 

10. egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek, továbbá  



 3 

 A vizsgára bocsátás, (jelentkezés) feltételei: 

 

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki: 

 a tanfolyam elméleti részét elvégezte  

 továbbá 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 feltételek-

nek,  

 tanfolyami képzés esetén legfeljebb 3 hónappal fiatalabb, közoktatási intézmény által végzett képzés 

esetén legfeljebb 6 hónappal fiatalabb. (15év 9 hónap) 

 a gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetében az alapfokú 

iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik, a vizsgára való jelentkezésig – a Bi-

zonylati Album szerinti azonosítók szerepeltetésével – a külön jogszabályban meghatározott módon 

az igazgatási szolgáltatási díjat képző szerv útján vagy közvetlenül megfizette. 

 az első elméleti órától számított 9 hónapon belül el kell kezdeni az elméleti vizsgát,  

 az első elméleti órától számított egy éven belül sikeres vizsgát kell tenni, 

 a sikeres elméleti vizsgától számított 2 éven belül minden vizsgát be kell fejezni, különben az addig 

megszerzett sikeres vizsgák érvényüket vesztik 

 

A vizsgán pontos időben kell megjelenni. 

Valamennyi vizsgán a tanulónak igazolni kell személy azonosságát, / érvényes személyi igazolvány /. 

Akinek más jármű kategóriára érvényes vezetői engedélye van, azt be kell mutatni! 

Szemüveg, kontaktlencse használata, ha azt orvos előirt, akkor a használata mind gyakorlati oktatás során, 

valamint a gyakorlati vizsgákon kötelező. Ebben az esetben, a tartalék szemüveg, kontaktlencse is a tanuló-

nál kell, hogy legyen a gyakorlati képzés során! Ennek hiányában az oktatás nem kezdhető meg, a vizsgát, 

pedig nem lehet megtartani! 

A gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei: 

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki: 

 

 a jogszabályban a vezetői engedély kiadásának feltételéül előírt életkort betöltötte. (16-éves elmúlt)  

 közoktatási intézmény által végzett képzés esetén azonban forgalmi vizsgára csak a jogszabályban 

meghatározott életkor betöltése után bocsátható, az elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott,  

 a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részét elvégezte, kötelező óraszámokat és menet-

távolságokat igazoltan teljesítette,  

 aki a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részének az elvégzése alól felmentést kapott,  

 továbbá aki a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról 

és visszavonásáról szóló rendelet alapján tanfolyammentes vizsgát tehet. 

 a vizsgára való jelentkezésig – a Bizonylati Album szerinti azonosítók szerepeltetésével – külön jog-

szabályban meghatározott módon az igazgatási szolgáltatási díjat képző szerv útján vagy közvetle-

nül megfizette. 

A vizsgák érvényessége, a vizsgaigazolás kiállítása 

A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga 2 évig érvényes. 

 

 Ha a vizsgázó a meghatározott időtartam alatt az adott vizsgákat sikeresen nem fejezi be, minden sikeres 

vizsgája érvényét veszti. Újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet. 

A rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálathoz az előírt gépjármű vezetési gyakorlatból tett öt sikertelen vizsga 

számításánál a megelőző két éven belül, tett forgalmi vizsgákat kell figyelembe venni. 

 A vezetői engedély kiadásának feltételéül a jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak az a 

vizsgázó tett eleget, aki az előírt vizsgatárgyakból megfelelt, vagy azok teljesítése alól e rendelet alapján 
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felmentést kapott. A vizsgaigazolást elektronikus úton továbbítani kell az illetékes közlekedési igazgatási 

hatóság részére. 

 A vizsgaigazoláson szöveges bejegyzés alkalmazásával kell feltüntetni azt a körülményt, ha a vizsgázó jár-

művezetési vizsgát automata sebességváltóval rendelkező járművön tette le. 

 A vizsgaigazolás kiadásának az bekezdésben foglaltakon túl feltétele továbbá az alapfokú iskola végzettség 

bekezdésének megfelelő hitelt érdemlő igazolása. 

A vizsga felfüggesztése és érvénytelenítése 

 Nem tartható meg a vizsga, illetve nem folytatható, ha a vizsgáztatás feltételei nem biztosítottak és emiatt a 

vizsgázó teljesítménye objektív módon nem értékelhető. Ebben az esetben, vagy a vizsgáztatás szabályainak 

megsértése esetén a vizsgabiztos köteles a vizsgát felfüggeszteni. 

A vizsgabiztos felfüggeszti azon vizsgázó vizsgáját, aki: személyazonossága vagy személyi adatai tekinteté-

ben a vizsgabiztost megtévesztette vagy azt megkísérelte, 

 a vizsgabiztost döntésének meghozatalában előny adásával, ígéretével, fenyegetéssel befolyásolni töreke-

dett, vagy  az objektív értékelést ellehetetleníti, vagy a vizsga eredményét befolyásoló, illetve meg nem en-

gedett segédeszközt (pl. mobiltelefon, kép vagy hangrögzítő eszköz) használ. 

A közlekedési hatóság az érintett vizsgázót a vizsgától legfeljebb hat hónapi időtartamra eltilthatja. 

A vizsgabiztos a vizsgát felfüggesztheti és a vizsgázót a közlekedési hatóság a vizsgától legfeljebb három 

hónapi időtartamra eltilthatja, ha a vizsgázó a vizsga rendjét megzavarta.  A vizsgabiztos a vizsgát abban az 

esetben is felfüggesztheti, ha a szakoktató a vizsga rendjét megzavarta, vagy a vizsga eredményének befo-

lyásolására törekedett. Ebben az esetben a közlekedési hatóság a szakoktatót - legfeljebb hat hónapi időtar-

tamra - a szakoktatói tevékenységtől eltilthatja. 

A közlekedési hatóság érvényteleníti azt a vizsgát, amelyet a vizsgázó a közlekedési hatóság félrevezetésé-

vel, hamis adatok közlésével, jogszabályban meghatározott feltételek hiányában vagy a vizsgáztatás szabá-

lyainak megsértésével tett le. Amennyiben a vizsgaigazolást a közlekedési hatóság már kiadta, a vizsga ér-

vénytelenítéséről szóló jogerős határozatot az ügyfél lakóhelye szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal 

járási (fővárosi kerületi) hivatalának szervezeti egységeként működő okmányirodának is meg kell küldeni. 

 Amennyiben a vizsga a vizsgabiztos mulasztása miatt a vizsgáztatás szabályainak megsértésével zajlott le, a 

közlekedési hatóság a vizsgabiztost legfeljebb egy évi időtartamra a vizsgáztatástól eltilthatja. 

 

„T” kategóriás járművezető tanfolyam tantárgyai, azok minimálisan teljesítendő óraszámai. 

 

 Alapismeretek, elméleti tárgyak Járművezetés gyakorlata 

K Je Szü M,T SZ Összesen A Bü Fv Fo Fk Összesen 

16 8 8 12 44 6 12 9 5 4 34 

 

Tandíjak: 

 Azoknak a hallgatók, akik az iskolában érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkezik, azoknak az in-

tézmény a képzési díját átvállalja. (vizsgadíjat a tanulót terheli)  

 Elméleti képzés: 30000Ft  Összesen: 30.000Ft 

 Bü képzés:30000Ft   Összesen: 30.000Ft     

 Gyakorlati képzés: 24 x 5500Ft/h Összesen: 132.000Ft 

Összesen: 192.000Ft 

 

Vizsgadíjak: 

 Elméleti: 

o közlekedési ismeretek:    4.600Ft 

o munka, tűzvédelem, szállítás:   4.600Ft 

 Gyakorlati 

o rutin     3.500Ft 

o Bü     4.400Ft 

o városi     3.600Ft 

összesen: 20.700Ft 
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Részvétel a foglalkozásokon, hiányzás pótlásának lehetősége: 

 

A járművezető-képzés (elmélet - gyakorlat) tanfolyam keretén belül történik. 

Minden hallgató köteles az előirt foglalkozásokon részt venni. 

 

Elmélet: 

Az elméleti foglalkozási órák 45 - percesek. 

Naponta legfeljebb 4 - foglalkozási óra szervezhető. Az egyes tantárgyak kőtelező óraszámairól a hiányzást, 

külön konzultáción, vagy másik tanfolyam megfelelő téma körein való részvétellel pótolni kell. 

 

Járművezetés gyakorlata: 

 A gyakorlati vezetés csak minden elméleti tárgy sikeres vizsgája után kezdhető meg. 

 A gyakorlati vezetés foglalkozási órái 50 percesek, amit 10 perc szünet követ. 

Naponta alapoktatásban 2 - óra gyakorlati oktatás tervezhető, a forgalmi oktatásra tervezett óraszámok esetén 

legfeljebb 4 - tanóra / nap lehet szervezni, de ebben az esetben az oktatást 2 részben, minimálisan 1 - óra 

szünet közbeiktatásával kell szervezni. 

A hallgatót a gyakorlati oktató - telefonon, postai úton, E-mail-ben vagy személyesen keresi fel és egyeztete-

ti az első vezetés időpontját, helyét, valamint az előre látható ütemezést.  A gyakorlati vezetésre a hallgatóval 

alkalmanként egyeztetett időpontban kerül sor. 

Amennyiben a hallgató betegsége, halaszthatatlan egyéb elfoglaltsága miatt előre láthatólag nem tud részt 

venni a vezetési órán, úgy azt közvetlenül az oktatónak / személyesen, vagy telefon / kell, legkésőbb egy 

nappal előtte jelezni. 

A késve, vagy egyáltalán nem jelentett hiányzás esetén az oktató a helyszínen várakozik a foglalkozási óra 

kezdetétől számított 30 percig, utána eltávozhat. Ebben az esetben a tanuló 1- óra díját köteles megfizetni. 

Ha a foglalkozáson az oktató a tervezett időpontban nem jelenik meg, / műszaki hiba, baleset miatt / úgy a 

tanuló 30 perc várakozás után távozhat. Telefonon az oktató jelzi a késés okát valamint annak várható idejét. 

Ebben az esetben tandíjat nem fizet, de egyéb kártérítésre igényt nem tarthat. 

 

 Oktató csere kérdése: 

 

 Amennyiben a hallgató úgy érzi, hogy oktatójával nem alakult ki az a megfelelő jó kapcsolat, ami az ered-

ményes tanulás feltétele, választhat másik oktatót. 

A fenti okok miatt az oktató is kezdeményezheti a tanulónak másik oktatóhoz való áthelyezését. 

Az oktató köteles segíteni a tanuló ilyen kérésének ügyintézésben. A hallgató fordulhat ilyen kérésével köz-

vetlenül az iskolavezetőhöz is. 

 

Oktató jármű: 

 

A "T. " jármű kategórián a képzőszerv biztosítja az oktató járművet, amely megfelel a hatályos jogszabá-

lyoknak.  Válaszható gépkocsik típusát a képzőszerv a tanfolyam nyitón ismerteti a tanulókkal. 

 Lehetőség van, arra hogy, a tanuló saját tulajdonát képező „T”kategóriás járművén teljesítse a gyakorlati 

oktatás óra számait, de ebben az esetben a tanulónak kell biztosítani a jogszabály, által elő irt feltételeket. 

A képzési szerződésben módosított oktatási díj kerül meghatározásra.    

             

 Tandíjak: 

 

Alkalmazkodva a gazdasági, jogi viszonyokhoz a tandíjakat a képzési szerződés tartalmazza. 

 

Az tanuló jogai és kötelezettségei: 

 

Joga van a tanulónak: 

A jármű kategóriához tartozó vizsgákat az első sikeres elméleti vizsga időpontjától számítva egy éven belül 

befejezni.  

A képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalási feltételeit. 
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A képzést megszakítani, a befizetett és a még fel nem használt tandíjat a meghatározott feltételek mellett 

visszakérni és a tanfolyam elvégzett részéről hivatalos igazolást kérni. 

Az elméleti tanfolyamon a hiányzások pótlásának érdekében, a beiskolázás évében több elméleti tanfolyamot 

is igénybe venni. 

A megbeszélt gyakorlati vezetési órákat legalább 24 órával előtte lemondani. 

A gyakorlati vezetésnél a megbeszélt időponttól indokolt esetben 30 percet késni. / pl.: autóbusz késése / 

Panaszt tenni, jogos esetben kártérítést követelni. 

Titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától egyaránt személyiségeit érintő kérdésekben. Kivéve a 

képzési szerződésben meghatározott, a jelentkezési lapon és annak mellékleteit képező okmányokon szereplő 

személyes és különleges adatok kezelésében! 

A tanfolyam díjról számlát kérni. 

 

Kötelessége a tanulónak: 

A tanfolyam díját a képzési szerződésben meghatározott időre befizetni. 

A képzőszerv iskola és pénzügyi rendtartását elfogadni és azt betartani. 

Az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon józan, kipihent állapotban és az oktatási körülményekhez igazodó 

kulturált öltözetben meg jelenni. Az általános emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan 

viselkedni, aktívan közreműködni. 

A tanfolyami órákra készülni és az oktatói utasításokat követni, különösen fontos ez a gyakorlati vezetésnél, 

ahol az oktató a felelős vezető! 

Késés esetén az oktatóra 30 percet várni. 

Mulasztásait, hiányosságait pótolni. 

A munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségügyi előírásokat betartani. 

A tanfolyam naplóban, ill. vezetési kartonon a képzési adatokat rögzíteni, aláírni. 

 

 Az tanuló áthelyezés módja: 

 

Ha a tanuló tanulmányait más képzőszervnél kívánja folytatni (pl.: lakhelyváltozás,) abban az esetben a kép-

zőszervnek a „Képzési igazolás” nyomtatványt a tanuló kérésére ki kell állítani, a kiállítás megtagadásával a 

tanuló másik képző szervhez történő áthelyezését megakadályozni nem lehet. 

A nyomtatványt 3. pl. kell kitölteni. 

 

 A képző szerv jogai és kötelezettségei: 

 

Kötelezettségei: 

A képzés feltételeit a hatályos jogszabályoknak megfelelően, mint a személyi és tárgyi feltételeket folyama-

tosan biztosítani. 

A képzési szerződésben elfogadott és aláirt feltételek alapján a szolgáltatást teljesíteni a szolgáltatási díjról 

számlát kiállítani. 

Az ügyfél adatait az ügyfél nyilatkozatának megfelelően kezelni. 

A vállalási feltételekben ismertetett feltételeket betartani. 

A gyakorlati oktatás óradíjának emeléséről a tanulót tájékoztatni. 

A vizsgára bocsátás feltételeinek teljesülése, esetleges tandíj befizetési hátralék után, a tanulót vizsgára bo-

csátani.  

A tanfolyam naplóban, ill. vezetési kartonon a képzési adatokat rögzíteni, aláírni. 

 

Jogai: 

Az elméleti valamint a gyakorlati alapképzés helyszínéit, közigazgatási területen belül módosítani. 

A gyakorlati oktatás óra díját, az infláció növekedésének mértékében változtatni!  

A tandíjbefizetésének elmaradása esetén a tanuló vizsgára bocsátását felfüggeszteni! 

A tandíj befizetési hátralék esetén a tanuló képzési igazolás kiadását felfüggeszteni! 

A vállalási feltételekben ismertetett feltételeket betartatni. 
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A képzés helyszínei: 

 

Elméleti képzés: DSzC Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

  8734, Somogyzsitfa-Szőcsénypuszta, Ady Endre utca 8. 

 

Rutinpálya:  DSzC Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

  8734, Somogyzsitfa-Szőcsénypuszta, Ady Endre utca 8. 

 

 Forgalmi képzés: Somogy megye területe 

                                                                         

Vizsgadíjak és azok megfizetésének módja: 

Járművezető Vizsgáztatás: 7400 Kaposvár, Vásártéri u.2 

 

     Hétfő  Kedd  Szerda  Csütörtök Péntek 

Ügyfélszolgálati rend 09:00-11:00 09:00-11:00 09:00-11:00 -  09:00-11:00 

    14:00-15:45 14:00-15:45 14:00-15:45 -  - 

Pénztár nyitvatartása 08:00-12:00 08:00-12:00 08:00-12:00 -  08:00-13:00 

    12:30-15:45 12:30-15:45 12:30-15:45 -  -  

A vizsgázó a vizsga jegyzőkönyvre a vizsgadíj valamint a képzési díj teljesítése után kerül előjegyzésre. 

 

 Hallgatói észrevételek, bejelentések: 

Hallgatónak a képzés folyamatával kapcsolatos javaslataikat, észrevételeiket elsősorban az oktatónak jelez-

zék. Amennyiben az oktató nem tud megnyugtató megoldást ajánlani, úgy az iskolavezetőt kérjék problémá-

juk megoldásában, telefonon, írásban, ill. személyesen. 

Az ily módon sem rendezhető ügyek esetén a szakmai felügyeleti szerveinkhez fordulhat. 

Felügyeleti szervek:                                                                                                                                                   

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

Cím:1438 Budapest, Pf.477 

1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45. 

 

Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Közúti Vizsgáztatási Igazgatóság  

Dél–dunántúli Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály 

Somogy Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály 

Kaposvár Vásártér utca 2. 

 

A képzési engedély kiadta: Innovációs és Technológiai Minisztérium 

 

 

2020. 09. 30. 

  

                                                                                                              

…………………………………………    ………………………………………..  

 Varga Zsolt János 

               Hallgató                                                                                        Iskolavezető 

 

 

……………………………………… 

Szülő (törvényes képviselő) 


