Kétegyházai Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola Iskola és Kollégium
Kétegyháza
TÁJÉKOZTATÓ
„K” 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:
- Írni-olvasni tudás
- 15.5 életév betöltése
- Kitöltött jelentkezési lap leadása
Tanfolyam tantárgya:
Elmélet:
Közlekedési ismeretek
12óra
Az elméleti képzés : 45 perces foglalkozás után 10 perces szünetekkel történik
Vizsgadíjak:(elmélet)
Közlekedési ismeretek
Képzési költség elmélet

4.600 Ft számítógépen
15.000 Ft

A vizsga igazolás kiállításának feltétele , hogy a tanuló közlekedés elsősegélynyújtásból
sikeres vizsgát tegyen. Az elméleti vizsgára csak az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti
részét igazoltan elvégezte .A tanfolyam kezdetétől számított 9 hónapon belül elméleti vizsgát
kell tenni 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. A vizsgáztatási előírások teljesítését a KAV Délalföldi Járművezető Vizsgáztatási és
Utánképzési Osztály vizsgaigazolás kiállításával igazolja.
A vizsga igazolást KAV Délalföldi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály három
munkanapon kívül kiállítja,és elektronikus úton továbbítja az okmányirodába, ha Ön eleget
tett a meghatározott vizsga követelményeknek

A vizsga igazolás kiadásának feltétele még a közúti elsősegély-nyújtási ismeretekből tett
sikeres vizsgáról szóló igazolás, vagy a vizsga
alóli mentességet bizonyító okirat másolata.
A tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja:
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 intézetnél marad.3 munkanapon belül átadja a tanulónak a kiállított képzési
igazolást.
A vezetői engedélyt az okmányiroda állítja ki.
A képzést engedélyező hatóság:
Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM)
Közúti Gépjármű Közlekedési Hatósági Főosztály
Címe.1011. Budapest, Fő utca 44-50
1440. Budapest Pf.:1
telefonszám:+36-1-510-0101
e-mail:kepzes-kght@itm.gov.hu
A képzés felügyeletét ellátó szerv:
Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM)
Közúti Gépjármű Közlekedési Hatósági Főosztály
Címe.1011. Budapest, Fő utca 44-50
1440. Budapest Pf.:1
telefonszám:+36-1-510-0101
e-mail:kepzes-kght@itm.gov.hu
Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési,
Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztálya Fogyasztóvédelmi Osztálya
Levelezési cím: 5600.Békéscsaba, József Attila u.2-4.
Ügyfélszolgálati címe: 5600.Békéscsaba, József Attila u.2-4.
Telefonszám: 06-66-546-150;06-66-546-151
E-mail:fogyved_daf_bekescsaba@nfh.hu

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
Délalföldi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály Békés Megyei
Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály
5600. Békéscsaba, Szarvasi út 107. Tel.:06-66-549-340; e-mail:bekes@kavk.hu
Nyitva: hétfőtől – szerdáig :8-12, 13-15-ig,csütörtökön-pénteken 8-12 óráig

Kétegyháza, 2019.04.08.

Simon Zoltán
Iskolavezető

ÁKÓ: VSM: KK: 15.000 Ft + 4.600 Ft vizsgadíj

