Csukás Zoltán Mezőgazdasági
Szakgimnázium és Szakközépiskola
Csorna, Kórház u. 28.
TÁJÉKOZTATÓ
„T” kategóriához
Képzőszerv megnevezése:
Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola:
9300 Csorna, kórház u. 28.
Iskolavezető: Perlaki Sándor
Ügyfélfogadás rendje:
- az ügyfélfogadás időpontjai:
munkanapokon: 8.00 -14.00 óráig
- telefonszáma: 96/261-255
- E-mail cím: titkarsag@csukas.eu
Tanfolyam meghirdetés alapján történik.
Tanfolyamra való felvétel feltételei:
- Írni-olvasni tudás
- 15.5 életév betöltése
- Kitöltött jelentkezési lap leadása
Tanfolyam tantárgyai:
Elmélet:
Közlekedési ismeretek
vezetési elméletek
Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés gyakorlat
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
Összesen:

18 óra
6 óra
10 óra
16 óra
6 óra
56 óra

Gyakorlat:
Rutin gyakorlat:
Forgalmi vezetés gyakorlat:
Összesen:

6 óra
18 óra
24 óra

Vizsgadíjak:(elmélet)
Közlekedési ismeretek
Munkavédelem, tűzvédelem,szállítás
Gyakorlat
Rutin
Forgalmi
Biztonsági ellenőrzés

4.600 Ft számítógépen
4.600 Ft számítógépen
3500 Ft
3600 Ft
4400 Ft

A vizsgára bocsátás feltételei:
Elméleti vizsgára az bocsátható, aki:
 a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;
 16 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és
 a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.
Elméleti vizsga helye:
Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont vizsgaterme
9028 Győr, Tatai út 3.
Az első elméleti vizsgára jelentés az iskolavezető, az ismételt vizsgára jelentkezés a tanuló
feladata.
Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki:
 az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;
 a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
 16 éves;
 a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.
Gyakorlati vizsga helye:
Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola
9300 Csorna, Kórház u. 28.
A vezetési gyakorlat oktatását csak valamennyi elméleti tantárgyból tett sikeres vizsga után
lehet megkezdeni. Közlekedési egészségügyi igazolvány megszerezhető a Magyar
Vöröskereszt szervezésében, külön program alapján. A gyakorlati vizsgákat a sikeres
közlekedési alapismeretek vizsga letételének időpontjától számított 2 éven belül lehet letenni.
A tanfolyam kezdetétől számított kilenc hónapon belül elméleti vizsgát kell tenni.
Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le az
elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét
elméleti vizsgára.
A tanuló jogai és kötelezettségei:
Bármikor információt kérhet az adott képzéssel kapcsolatban. Ezt megteheti személyesen
iskolánk ügyfélfogadó irodájában, ügyfélfogadási idő alatt személyesen, vagy írásban.
A tanuló köteles a foglalkozásokon megjelenni, bármilyen problémák miatt nem tud részt
venni, úgy köteles bepótolni az elmulasztott órákat és tudásáról beszámolni az előadó
tanárnak.
A megadott határidőig a tandíjat és vizsgadíjat megfizetni köteles, egyben vagy két részletben
fizethető a pénztárban.
A képzés felügyeletét ellátó szerv:
Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
9028 Győr, Tatai út 3.
Csorna, 2019. szeptember 1.
Perlaki Sándor

