Tájékoztató kiegészítése
„T” kategória

Képzőszerv:
Közép ASzC Lipthay Mg Technikum
Székhelye: 3170 Szécsény, Haynald Lajos utca 11.
elérhetőség: titkarsag@lipthay.hu; www.lipthay.hu
Tel.: +36 30 753 9402, (32)370 573
Autósiskola vezető:
Filkor Lajos
elérhetősége: igazgato@lipthay.hu
Tel.: +36 20 465 3105
Ügyfélfogadás helye, ideje:
Titkárság: 3170 Szécsény, Haynald Lajos utca 11.
Hétfőtől péntekig: 8-16 óráig
A „T” kategória fogalma
Nemzeti kategória: mezőgazdasági vontató és két nehéz pótkocsi, lassú jármű és pótkocsi.
Mezőgazdasági vontató:
 mely kerekes vagy lánctalpas jármű, amelyet pótkocsi vontatására, és mezőgazdasági vagy
erdészeti
 berendezések vontatására és működtetésére alakítanak ki. 40km/h-nál nagyobb sebességre
képes, valamint
 teher és személyszállításra is alkalmas.
Lassú jármű: mely saját motorral rendelkezve sem képes 25km/h-nál nagyobb sebesség elérésére.
A lassú járművek közé tartozhatnak például a kis elektromos autó, és bizonyos önjáró munkagépek
(pl. gumikerekes markológép) is. A lassú járműveknek piros karakterű rendszámuk lehet.
Mi vezethető „T” kategóriával:
 Mezőgazdasági vontató és két nehéz pótkocsi
 Mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija
 Segédmotoros kerékpár
 Lassú jármű és pótkocsija
 Kerti traktor
Bármely nemzeti kategória csak belföldön történő járművezetésre jogosít.
A tanuló tanfolyamra történő beiskolázásának feltétele:
 Minimum 8. évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
 A jelentkezési lap aláírása, átadása a képzőszerv képviselőjének
 Érvényes személyazonosító okmány és lakcímkártya másolata
 Amennyiben van jogosítvány, annak másolata
 Iskolával kötött felnőttképzési szerződés
 Kiskorú jelentkező esetén a tanuló szerződése szülői aláírással érvényes
 Tanfolyamra az vehető fel, aki a jogszabályban előírt életkort betöltötte (15 és fél év)

Elméleti vizsgára bocsátható, aki
 a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte (tantermi vagy távoktatás)
 15. életév + 9 hónap betöltötte
 elméleti vizsgadíj befizetésre került
Felmentések:
„ Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek” és a „Biztonságos ellenőrzés és üzemeltetés” tantárgy és
vizsgatárgyból felmentést kapnak, akik szakirányú végzettséggel rendelkeznek, és azt igazolják.
24/2005. (IV.24) GKM rendelet tartalmazza ezeket a szakmákat.
Aki 1993. január 1. után, olyan vezetői engedély kategóriát szerzett, ahol részt vett Munkavédelmi
tantárgy előadáson és sikeres vizsgát tett, mentesül a tanfolyam munkavédelmi tantárgy
meghallgatása és elméleti vizsgája alól.
Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésére vonatkozó rendelkezések:
 A közúti elsősegély-nyújtó vizsgára a tanulónak önállóan, a Magyar Vöröskereszt Nógrád
Megyei Szervezeténél, (3100 Salgótarján, Játszó út 2.) személyesen vagy telefonon kell
jelentkeznie.
 A vizsgadíjat a Magyar Vöröskeresztnek kell megfizetni.
 Közlekedés elsősegély-nyújtás vizsgája alól mentesülhet az a személy, akinek végzettsége
megfelel a 24/2005. GKM rendelet előírásainak illetve 1984.01.01. után szerzett vezetői
engedélyt, vagy már korábban tett ilyen vizsgát, s rendelkezik Vöröskereszt Igazolással.

A tanfolyam elméleti és BÜ tantárgyai „T” kategória
Alapismeretek:






Közlekedési ismeretek
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
Járművezetés elmélete
Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás és rakodás
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés

Gyakorlati oktatás: 24 óra
Alapoktatás: 6 óra
Főoktatás: 18 óra
Gyakorlati vizsgára bocsátható, aki
 16 életévét betöltötte
 Az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott
 A kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette
 A forgalmi vizsgához sikeres rutin vizsgát tett
Teendők a sikeres forgalmi vizsgát követően:
Sikeres forgalmi vizsgától számított 3. munkanapot követően, az ország bármely Kormányablakát
szükséges felkeresni. A kiadáshoz szükséges dokumentumok, melyet a tanulónak vinni kell:
 Közúti elsősegélynyújtó kártya, vagy kategóriás jogosítvány
 Orvosi alkalmassági vizsgálat
 Érvényes személyazonosító okmány
 Lakcímkártya

