Kisalföldi Agrárszakképző Centrum
Csukás Zoltán Mezőgazdasági
Technikum és Szakképző Iskola
Csorna, Kórház u. 28.
TÁJÉKOZTATÓ
„T” kategóriához
Képzőszerv megnevezése:
Kisalföldi Agrárszakképző Centrum
Csukás Zoltán Mezőgazdasági Technikum Szakképző Iskola
9300 Csorna, kórház u. 28.
Iskolavezető: Perlaki Sándor
Képzési engedély száma: GY/FG/NS/A/31/2/2006
Ügyfélfogadás rendje:
- az ügyfélfogadás időpontjai:
munkanapokon: 8.00 -14.00 óráig
- telefonszáma: 96/261-255
- E-mail cím: titkarsag@csukas.eu
- www.csukas.sulinet.hu
Tanfolyam meghirdetés alapján történik.
Tanfolyamra való felvétel feltételei:
- Írni-olvasni tudás
- 15.5 életév betöltése
- Képzési szerződés aláírása (fiatalkorú jelentkező esetén törvényes képviselő is)
Előírt egészségi és PÁV vizsgálat nincs.
Tanfolyam tantárgyai:
Elmélet:
Közlekedési ismeretek
vezetési elmélet
Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés gyakorlat
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
Összesen:

20 óra
6 óra
10 óra
14 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

Felmentés Műszaki ismeretek, biztonsági ellenőrzési és üzemeltetés ismeretek, munkavédelmi
és rakodási ismeretek tantárgyból adható, a 24/2005-ös GKM rendelet szerinti szakmai
végzettségek esetén.
Az elméleti képzés alatti hiányzás nem haladhatja meg az előírt óraszám 10%-át. A további
hiányzás esetén a tanfolyamról kizárásra kerül.
A hiányzás pótlásának módja:


írásbeli kérelem alapján a pót óra befizetésével történik

Oktatásra használt járművek: T kat.: ZETOR Poxima70 + Agrobil pótkocsik
A tanuló áthelyezése másik képzőszervhez:


ha a tanuló más képzőszervnél kívánja folytatni tanulmányait, azt az autósiskola
képzési igazolás formájában teszi lehetővé 3 munkanapon belül.

A vizsgára bocsátás feltételei:
Elméleti vizsgára az bocsátható, aki:
 a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte vagy az alól felmentést kapott esetleg a
BM rendelet alapján tanfolyam mentes vizsgát tehet.
 16 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb,
 a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.
 az első előadási naptól számított 9 hónapon belül meg kell kezdeni és 1 éven belül be kell
fejezni az elméleti vizsgákat. ( Egyéb esetben az elméleti tanfolyamot meg kell ismételni)
 Írásbeli vizsga helyett engedély birtokában szóbeli vizsgát tehet az, aki a magyar nyelvet
nem beszéli, ill. érti, esetleg a vizsga időpontjában egészségi állapota miatt írásra
képtelen,
 elméleti vizsga számítógép igénybevételével vagy írásban tehető le.
 szóban –indokolt estben tolmács közreműködésével- vizsgázhat az akinek a magyar nyelv
ismerete hiányos egészségügyi állapota miatt a Közlekedési Felügyelőség engedélyt adott.
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.
 forgalmi vizsga csak sikeres rutin, biztonsági ellenőrzési üzemeltetési, vizsga után tehető
le.
 Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsgáról felmentés a 24/2005 GKM rendeletben
előírtak szerint.

Gyakorlati vizsga helye:

Rutin vizsga:
Kreszpark, Csorna 208/7 hrsz.
Biztonsági ellenőrzés, üzemeltetés és forgalmi vizsga:
Csukás Zoltán Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola
Csorna, Kórház u. 28.
Az egyes vizsgák letételének határideje:
 sikeres KRESZ vizsga kettő évig érvényes,
 amennyiben vizsgakötelezettségeinek a meghatározott időn belül nem teszi le akkor a
korábbi sikeres vizsgái érvénytelenek. Újabb vizsgát csak tanfolyamismétléssel tehet.
 rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatra 5 sikertelen forgalmi vizsgálat után
kötelezhető, amennyiben az 5 sikertelen vizsga 2 éven belül esett.
Az előírt elsősegély- nyújtási ismeretek megszerzésének módjai:
 Magyar Vöröskereszt megyei szervezete által szervezett tanfolyamain,
 Az iskola által szervezett tanfolyamon.
 Felmentés a 24/2005 GKM rendeletben előírtak szerint.
Sikeres vizsgák után a vizsgaközpont a vizsgáról kiállított vizsgaigazolást az illetékes
közlekedési igazgatási hatóság részére küldi meg.
Tandíjak:
 az iskola tanulói részére az elméleti tanórai keretbe beépített
 a gyakorlati vezetés hozzájárulás 65.000 Ft
 iskolán kívüliek részére a tanfolyam 145.000 Ft
A befizetés módja:
 tandíj/vizsgadíj esetén az iskola pénztárába készpénzzel.
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:
KAV Nonprofit KFT
Felügyeleti és Módszertani Igazgatóság
1082 Budapest Vajdahunyad u. 45.
KAV Közúti Vizsgáztatási Igazgatóság
Nyugat –dunántúli Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály
Győr-Moson-Sopron Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály
9028 Győr, Tatai u. 3.
+36-96/511-815
Csorna, 2020. augusztus 1.
Perlaki Sándor

