Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium , Kétegyháza

TÁJÉKOZTATÓ
„B” kategóriához

Ügyfélfogadás rendje:
-

az ügyfélfogadás időpontjai: kedd
csütörtök
- telefonszáma: 66/250-311
- 06/30/355-5312;06/70/541-7385
- E-mail cím: simzo@citromail.hu
Tanfolyam meghirdetés alapján történik.

8.00 -13.00
12.00 -15.00

Tanfolyamra való felvétel feltételei:
- alapfokú iskolai végzettség
- 16.5 életév betöltése
- 1.1 egészségi alkalmasság
Közúti elsősegély-nyújtásból kötelezően előírt vizsgát – aki nem rendelkezik ezzel- az
iskola szervezésébe vagy ezen kívül meg kell szerezniük.
Elméleti képzés helye: Kétegyháza, Gyulai út 6. sz. tanügyi épület
Tanfolyam tantárgyai:
Elmélet:
Közlekedési ismeretek,járművez. Ism.
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek:

Kötelező:

Tartott:

24 óra
4 óra

24óra
4 óra

Az elméleti képzés: 45 perces foglalkozás 10 perces szünetekkel történik.
Az elméleti képzés intenzív jellegű, így kedd és csütörtök oktatási napon történik.
Az elméleti képzés során hiányzás esetén azokat az órákat a tanulónak kijelölt
„pótfoglalkozáson” kell átvenni annak költsége 850 Ft.
Az elméleti vizsgára csak az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte.
A vezetői engedély kiadás időpontjánál 3 hónappal fiatalabb.
Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le
az elméleti vizsgát,akkor a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét
vizsgára.
Vezetési gyakorlat oktatását csak közlekedési alapismeretek elméleti tantárgyból tett sikeres
vizsga után lehet megkezdeni. A gyakorlati vizsgákat a sikeres közlekedési alapismeretek
vizsga letételének időpontjától számított 2 éven belül lehet letenni.

Választható oktató jármű típusok:
SUZUKI
Gyakorlat

Kötelező

Forgalmi vezetési gyakorlat

29 óra

Menettávolságok(km)
580

A gyakorlati képzés 50 perces foglalkozás után 10 perces szünetekkel történik.
Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki meghatározott kötelező óra számokat és
menettávolságokat igazoltan teljesítette.

Óradíjak:
-elméleti részdíj
-gyakorlati óradíj(alap)
- pót elméleti óradíj
- pót gyakorlati óradíj

12.000Ft
2.900Ft
850Ft
2.900Ft

Vizsgadíjak és azok megfizetésének módjai: a pénztárban egy összegben, vagy három
részletben
- Közlekedési ismeretek(számítógépes) 4.600 Ft
- Forgalmi vizsga
11.000 Ft
A tanuló jogai és kötelezettségei:

Bármikor kérdezhet azon dolgokról, amelyek az adott képzéssel kapcsolatosak. Ezt teheti
személyesen iskolánk ügyfélfogadó irodájában, ügyfélfogadási idő alatt személyesen,vagy
írásban 5741. Kétegyháza, Gyulai út 6. (Pf:4) címén
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 tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja:
Saját tanulóink, ha nem nálunk vezetik le a kötelező vezetési óraszámot, áthelyezés esetén
kötelesek az elmélet teljes tanfolyamdíjat megfizetni.
A tanuló kezdeményezésére a képző szerv által biztosított nyomtatványt 3 példányban
a tanuló nyilatkozat kivételével az elbocsátó képző szerv tölti ki, és az iskolavezető igazolja,
egy példány az intézetünknél marad.
A képző szerv jogai és kötelezettségei:
A hiányzást,valamint annak pótlását a tanfolyami naplóban rögzíteni kell. Amennyiben a
foglalkozás a képző szerv hibájából elmarad úgy azt a tanulókkal egyeztetett időben pótolni
kell, valamint a pótlás tényét a tanfolyami naplóban rögzíteni kell.
Fontos!
Sikertelen vizsga esetén újabb vizsgadíj befizetése után tehet ismételten vizsgát.
A díj befizetést a Közlekedési Felügyelőségnél teheti meg és jelentkezhet be újabb
vizsgára.
A gyakorlati vizsgákat a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga letételének időpontjától
számított 2 éven belül lehet letenni.

A képzés felügyeletét ellátó szerv:

Békés Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége
5600. Békéscsaba, Szarvasi út 107.
Telefon:66/549-346

Kétegyháza, 2013.október 15.

Simon Zoltán
iskolavezető

