Tájékoztató T kategória

A képzőszerv:

Kolping Nagyváthy János Szakgimnázium és Szakközépiskola
8840 Csurgó, Iharosi út 2.

Telefon: +36 82 471 353
+ 36 30 729 0771
Honlap: www.kolping-nkicsurgo.hu
Email: kolpinnagyvathyautosisk@gmail.com
Iskolavezető képviselője: Diósi Csaba
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 13:00 – 15:30
Kedd: 9:00 – 15:30
Szerda: Zárva
Csütörtök: Zárva
Péntek: Zárva
Telephely: Nincs
Tanfolyamra való felvétel módja:





Jelentkezési lap és meghatalmazás, melynek kitöltése az iskolánál történik
Személyi igazolvány, lakcímkártya, amiket hozzon magával
Meglévő vezetői engedély
Szerződés, tájékoztató átvétele

Tanfolyamra történő felvétel feltételei:
 Írni, olvasni tudás
 Betöltött 15,5 éves életkor
KRESZ vizsgára az bocsátható, aki:
 A tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte
 Az előírt életkornál (16 év) legfeljebb 3 hónappal fiatalabb
 A vizsgadíjat az iskolánál befizette
A KRESZ vizsga számítógép igénybevételével, vagy írásban tehető le. Szóban- indokolt esetben
tolmács közreműködésével- vizsgázhat az aki hiányos magyar nyelvű ismerete miatt a magyar
nyelvet nem érti, illetve az egészségi állapotából következően írásra képtelen, és erre a
Kormányhivataltól, kérelemre engedélyt kapott. Sikertelen vizsga esetén legkorábban 3 nap eltelte
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után lehet újabb vizsgát tenni, melyet a pótvizsgadíj befizetése után az iskola kedvezményez a
Kormányhivatalnál.
Gyakorlati vizsgára bocsájtható, aki:
 Az elméleti és Bü. vizsgát sikeresen teljesítette
 A 16. életévét betöltötte
 A minimálisan előírt gyakorlati órákat levezette
A vizsgákat a sikeres KRESZ vizsga időpontjától számított 2 éven belül lehet letenni, mivel az 2 évig
érvényes. 5 sikertelen vizsga után újabb vizsgák PÁV vizsgálat után ehetők, ha a vizsgálaton
járművezetésre pszichológiailag alkalmas minősítést szerzett.
A vizsgaigazolást csak az elsősegély-nyújtási ismeretek sikeres vizsgája után kapható. A tanfolyam
megszervezésében iskolánk közreműködik.. Megfelelő iskolai végzettség esetén mentesség kérhető
a 24/2005.(IV.21.) GKM rend.3.sz.melléklet 4.1.4.2. pontja ill. az 1984. jan. 1.-je után megszerzett
bármely kategóriájú vezetői engedély alapján, Sikeres vizsga után 3 munkanap elteltével a vezetői
engedély az Okmányirodában kérhető ki.
Az elméleti tanfolyam kötelező óraszáma: 72 óra






Közlekedési alapismertek (KRESZ): 24 óra
Járművezetés elmélet (VE): 12 óra
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 10 óra
Munkavédelem, tűzvédelem ism., szállítási ism.: 10 óra
Biztonsági üzemeltetés: 16 óra

Az elméleti órák 45 percesek 10 perces szünetekkel, a Bü. órák 50 percesek, 10 perces szünetekkel.
A foglalkozáson való részvétel alól kérésre az iskolavezető mentesíti a mozgáskorlátozott, a siketet
és a magyar nyelvet nem beszélőt.
A gyakorlati oktatás minimális óraszáma: 24 óra
 Alapoktatás: 6 óra
 Főoktatás: 18 óra
- Országúti vezetés: 5 óra (min, 10 km/h)
- Könnyű terepen vezetés: 4 óra
- Városi vezetés 9 óra
 Forgalmi vizsga: 35 perc
A gyakorlati órák 50 percesek 10 perces szünetekkel. Az oktatás során a mezőgazdasági
vontatóban a 24/2005 (IV.21.) GKM rendeletben meghatározott személyek tartózkodhatnak. A
gyakorláshoz és a vizsgához az iskola megfelelő szerelvényt biztosít.
Az elméleti tanfolyam és a gyakorlati oktatás, valamint a vizsgadíjakat az iskolánál készpénzben
lehet befizetni.
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Tanuló jogai:
 Felvételi követelmények teljesítése, a tandíj befizetése és a szerződés aláírása után részt
vehet a foglalkozásokon.
 Az elméleti tanfolyam elvégzése után kérheti a KRESZ vizsgára jelentését.
 Az előírt óraszámú gyakorlati órák levezetése után kérhet oktatóját, hogy vizsgára
jelentse.
 Átjelentkezhet másik iskolához is. Ez esetben az ügyintézőtől kért 3 példányos tanuló
áthelyezőt kell kitöltenie és az ebből kapott 2 példányt kell az új iskolához vinnie.
A tanuló kötelezettségei:
 A foglalkozáson pontosa, vezetésre alkalmas állapotban megjelennie, azokon aktívan részt
vennie és kulturáltan viselkednie.
 Az előírt óraszámok szerinti foglalkozásokon kötelező részt vennie. Elméleti foglalkozáson
történő hiányzás esetén a pótlás megbeszélés alapján történik. Ennek díja: 4.200 Ft/ 3 órás
foglalkozás. Aki hiányzást nem pótolja nem jelentjük le KRESZ vizsgára.
Képzőszerv jogai:
 A képzés helyszínét és idejét szükség esetén megváltoztatni.
 Nem megfelelő magatartás esetében szerződést felbontani.
 A gyakorlati oktatás óradíját indokolt esetben megváltoztatni.
Képzőszerv kötelezettségei:





Az oktatás során megfelelően kulturált körülményeket biztosítani.
A tanulót vizsgákra lelkiismeretesen, szakszerűen felkészíteni.
A tanulót elméleti alapvizsgára, illetve gyakorlati vizsgákra lejelenteni.
Lehetőség szerint a tanuló jogos panaszát orvosolni, kérését teljesíteni.

Oktatás helyszínei:





Elméleti oktatás: 8840 Csurgó, Igarosi út 2.
Bü oktatás: 8840 Csurgó, Igarosi út 2.
Alapoktatás: 8840 Csurgó, Igarosi út 2.
Forgalmi oktatás: Csurgó és környéke

Elméleti oktatás díja:
Tantermi képzés: Ingyenes
E-learning képzés: 13.500 Ft
Vizsgafelkészítő anyag: 5.000 Ft
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Vizsgadíjak:





Elméleti ( Kresz + Munkavédelem + egyéb költségek ) : 9.200 Ft
Bü: 4.400 Ft
Rutin: 3.500 Ft
Forgalom: 3.600 Ft

Vizsgára a tanulót az Iskola jelenti le.
Panaszával forduljon Diósi Csaba iskola képviselőhöz +36 30 9160 715
Esetlegesen nem orvosolt panaszával a Somogy Megyei Közlekedési Alkalmassági és
Vizsgaközpont fordulhat,
Levelezési cím: 7400 Kaposvár, Vásártéri út 2.
Telefon: +36-82/527-640.
A tanfolyam és a gyakorlat költségeire vonatkozó változtatás jogát az iskola fenntartja
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