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VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK
Az intézetben folyó képzés formái
Az intézet profiljának megfelelően mezőgazdasági erő- és munkagépek vezetését ellátó közúti járművezetőket képez.
Az intézet a K és T járműkategóriák vezetőinek képzésével foglalkozik:
 Kerti traktor és állati erővel vont jármű
 mezőgazdasági vontatóvezető
A képzés formája lehet:
- iskolarendszerű
- tanfolyami rendszerű (iskolai képzésen kívüli szakképzés megszerzését
célzó képzés).
Iskolarendszerű képzésben az iskola azon tanulója részesül, aki az intézetbe beiratkozott és ott nappali tagozatos tanulóként:
- növénytermesztő gépész, lótenyésztő
- mezőgazdasági gépszerelő-gépüzemeltető
- általános mezőgazdasági szakmunkás (gazda)
- általános kertész
képzésben részesül.
Iskolarendszerű képzés formája:
A VKSTI vizsgakövetelménye szerint a szakmunkásvizsgára bocsátás feltétele a Tkategória megléte.
Ezért a mezőgazdasági vontatóvezetéshez kapcsolódó elméleti és gyakorlati tárgyak az
iskolai oktatás keretében kerülnek oktatásra. Az életkori sajátosságoknak megfelelően
a jármű-vezetőképzés a 10 és 11 osztályos kornak megfelelő időszakban kezdődik, és
legkésőbb a szakmunkásvizsga befejezéséig tart.
Tanfolyam rendszerű képzés:
Az iskolarendszerű szakképzés keretein kívül szakképzés során történik a szolgáltatás
jelleggel a járművezető képzés.
Ez a képzési forma minden jelentkező számára nyitott, aki a teljes képzési szolgáltatás,
vizsgára bocsátás feltételét megismeri és az iskolával írásbeli szerződést (1. sz. melléklet) köt. A tanfolyamra az vehető fel, aki megszerezni kívánt járművezetésre jogosító
okmány kiadásához, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közlekedési okmá2
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nyok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000.(XI.30.) BM. Rendeletben meghatározott életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb.
Vállalási feltételek:
A képzést végzi:
- az intézmény tanárai a kötelező órakereten kívüli szolgáltatásként végzi
- esetenként külső szakoktatók
Az iskola tanfolyamain részt vehet minden jelentkező, aki az itt közölt feltételeket elfogadja, és a jogszabályban rögzített feltételeknek megfelel.
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RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSRŐL
1. Képző szerv neve:
Székhelye:
Telefon:
Fax:
Telephelye:

Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
Kenderes, Szent István út 27.
(59) 328-227; 06-30/311-4557
(59) 328-158
Kenderes, Szent István út 27. (elmélet, rutin, BÜ)

2. Képző szerv cégformája: Állami alapítású, Földművelésügyi Minisztérium fenntartású költségvetési intézmény
3. Cégbírósági bejegyzés száma: 36/1994./VII.28./OM. 036057. OKÉV 05 0033-02,
Lsz. 0703
4. Képzési engedély száma: EL/238/1/2008.
5. Iskolavezető:
Hatvani György Béla
Iskolavezetői igazolvány száma: ……………………
Tevékenység jogcíme: közalkalmazott
6. Ügyfélfogadás helye:
Telefon:
Ügyfélfogadás ideje:

Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
Kenderes, Szent István út 27.
(59) 328-227, (59) 328-158
Hétfő - Csütörtök: 12.00 - 14.00 óráig

7. Ügyfélfogadás rendje: A jelentkezőt az iskola, mint képző szerv a részletes tájékoztatóval megismerteti, majd a jelentkezővel írásbeli szerződést köt, melyet fiatalkorú esetén a szülővel is alá kell íratni.
Ön a T kategóriás vezetői engedéllyel vezethet:
 mezőgazdasági vontatóból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvényt (2 db pótkocsival is!)
 lassújármű-szerelvényt (eke, vetőgép stb.)
 lassújárművet egy nehéz pótkocsival
 munkagépet, amely nem közúti közlekedésre készült (pl. kombájn, de rakodó, építő,
könnyű- és nehéz gépekre külön képesítés szükséges!)
 állati erővel vont járművet
 kerti traktort
 segédmotoros kerékpárt (ide értve a „mopedautót is”).
Felhívjuk a figyelmét, hogy azok a mezőgazdasági erőgépek, amelyek önerejükből
25 km/óra sebességnél gyorsabban képesek haladni és maximális sebességük 30
km/óra, és a beépített motorteljesítmény nagyobb, mint 55 KW, mezőgazdasági vontatónak minősülnek, és lassújárműként nem vizsgáztathatók le, így azokat csak mezőgazdasági vontatóvezetői engedéllyel, vagy
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„C1” kategóriás vezetői engedéllyel (csak egy könnyű pótkocsi!), 2000. január 1-től
„C” kategóriás vezetői engedéllyel (csak egy könnyű pótkocsi!)
„C1+E” kategóriás vezetői engedéllyel, két nehéz pótkocsival lehet vezetni
„C+E” kategóriás vezetői engedéllyel, két nehéz pótkocsival lehet vezetni, 2000.
január 1-től.

K kategóriás vezetői igazolvánnyal vezethető:
 1 tengelyes kerti traktorból és annak félpótkocsijából álló szerelvény, amely maximum 15 km/óra sebességgel tud önerejéből haladni,
 állati erővel vont jármű.
Tanfolyamra történő felvétel:
A tanfolyamra szóló a Nemzeti Közlekedési Hatóság által rendszeresített „Jelentkezési
lap” elnevezésű nyomtatvány kitöltésével és saját kezű aláírással tehet.
Előírt alkalmassági vizsgálat: a K és T kategóriához orvosi szakvélemény nem szükséges.
Elsősegély nyújtási ismeretek megszerzésére és a vizsga lebonyolítására az iskola
külön egyezség alapján lehetőséget biztosít.
A tanfolyamra az vehető fel, aki:
- T kategória esetén a 15,5 életévét betöltötte.
Iskolai végzettség:
A lassújármű, kerti traktor, állati erővel vont, mezőgazdasági vontatóvezetői vizsgához
elég az írni-olvasni tudás.
A elméleti vizsgára bocsátás feltétele: 15, 9 életévét betöltötte, a tanfolyam elméleti
részét igazoltan elvégezte.
K kategória esetén három hónappal fiatalabb az előirt életkornál. T kategória feltétele
még a vizsgára jelentésnek, hogy a tanuló az elméleti és BÜ tanfolyamot hiányzás
nélkül elvégezte.
Gyakorlati vizsgára bocsátás feltétele, hogy a tanuló a 16. életévét betöltötte. Az
összes elméleti tantárgyból sikeres vizsgát tett, az előírt kötelező óraszámot levezette,
illetve a vizsgáig levezeti.
Aki a vizsgán valamely vizsgatárgyból nem felel meg, az, legkorábban három nap
múlva tehet újabb vizsgát.
Ha a tanuló valamely elméleti tárgyból sikertelenül vizsgázott az első vizsgától számított 2 éven belül sikeres vizsgát tehet.
(Mentesítéseket a 2. sz. melléklet tartalmazza.)
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A vizsgaigazolást a felügyelet - három munkanapon belül - a vizsgázó részére abban
az esetben adja ki, ha a vizsgázó eleget tett a rendeletben meghatározott vizsgakövetelményeknek.
Tanfolyamon tanulók tantárgyai a következők:
 Közlekedési ismeretek
 Járművezetési ismeretek
 Szerkezeti ismeretek
 Munkavédelem, tűzvédelem és szállítás
 Biztonsági és üzemelési ismeretek
Gyakorlati képzés:
 Rutin és forgalmi vezetés.
Iskolarendszerű képzésben tanfolyami óraszámok
Közlekedési ismeretek
18 óra
Vezetés elmélet
8 óra
Szerkezeti ismeretek
12 óra
Munkavédelem, tűzvédelem, szállítási ism.
10 óra
Tanfolyami képzésben óraszámok
Közlekedési ismeretek
Vezetés elmélet
Szerkezeti ismeretek
Munkavédelem, tűzvédelem, szállítási ism.

12 óra
8 óra
8 óra
10 óra

Gyakorlati képzés óraszáma
Biztonsági és üzemelési ismeretek
Rutin
Forgalmi vezetés
Rutin és vezetés vizsga

16 óra
6 óra
18 óra
1 óra

Elméleti óra időtartama egységesen:
Gyakorlati képzés időtartama egységesen:

45 perc
50 perc

Gyakorlati oktatásra használt járműveink:
 Zetor 5211 Mgv.
2 db agrobil oktató pótkocsi
 Zetor Proxima 2008
Hiányzás esetén a tanuló köteles részt venni legalább az egyes tantárgyakra előírt minimum óraszámnak megfelelő foglalkozásokon. Hiányzás esetén az elmulasztott óra a
következő tanfolyam azonos foglalkozásán való részvétellel, illetve külön konzultáció
keretében pótolható. A pótárak tandíjmentesek.
A tandíj iskolarendszerű szakmunkás képzésben 40.000,- Ft. Nem szakmunkás iskolarendszerű képzésben a tanulónak 75 000 Ft-ot kell fizetni.
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A vezetési gyakorlat oktatása során a vezetési ismeretek oktatatásához költséghozzájárulást térítenek az iskola tanulói, mégpedig 56 liter gázolaj bekerülési költségét.
Tanfolyamrendszerű képzésben a tandíj
Elmélet
Külsős
20.000,- Ft

Belsős
5.000,- Ft

Gyakorlat
Külsős
Bü: 15.000,- Ft
Vezetés: 95.000,- Ft
3.800,- Ft/ óra

Összes tandíj: elmélet, gyakorlat együtt

Belsős
Bü: 5.000,- Ft
Vezetés: 30.000,- Ft
1.200,- Ft/ óra

külsős: 130.000,- Ft
belsős: 40.000,- Ft

A fenti összeg a vizsgadíjat nem tartalmaz.
Tanfolyamismétlő tanulónak tantárgynak megfelelő díjtételek az irányadóak.
A fenti díjtétel 2017.01.01-től érvényes.
Mentesítések: 2. számú melléklet tartalmazza
A számítógépes elméleti vizsga alóli felmentést írásban kell kérelmezni a vizsgabizottság vezetőjétől.
Tanulók jogai:
 a tanulónak joga van a képzés meneteléről a teljes tájékoztatót megkapni
 tanfolyamon való részvételhez
 elméleti és gyakorlati oktatás során használt taneszközök használatához
 joga van a vizsgán részt venni
 joga van tájékoztatást kapni a vizsga menetéről és a megfelelő, vagy sikertelen
eredményről
 joga van a mentesítésekhez
 joga van az áthelyezéshez, ha az iskolát elhagyja
 joga van a pótvizsgához
 joga van vizsgán kérdezni.
Kötelezettségei:
 köteles a kis vizsgalapot a vizsgára magával hozni
 köteles a vizsgadíjakat készpénzben befizetni
 kötelessége a tanfolyami órán részt venni
 a mulasztást pótolni, pótóradíjat megfizetni
 az oktatásnál használt taneszközök állagát megőrizni
 pótvizsgához köteles a vizsgadíjat befizetni
 köteles a vizsgán megjelenni
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 kötelessége az első elméleti vizsgától számított 2 éven belül elméleti vizsgáját befejezni
kötelessége az iskolával elszámolnia, ha az iskolát elhagyja
 köteles a tandíjat megfizetni.
Az iskola a tanulót saját kérésére áthelyezi, ha az iskolával a tanulói jogviszonya megszűnik, valamint másik képző szervet választ. „Képzési igazolás” bizonylaton történik.
A képző szerv jogai:
 joga van a felvételt megtagadni, ha a jelentkező
 járművezetéstől való eltiltás hatálya alatt áll
 vezetői engedélyét visszavonták
 cselekvőképességét korlátozó gondnokság hatása alatt áll
 után képzésre kötelezték.
Kötelezettségei:
 biztosítani a teljes képzési feltételeket (negyedévenként írásba jelenteni a Nemzeti
Közlekedési Hatóság Észak-alföldi Regionális Ellenőrzési Osztályának)
 jelentkezés alkalmával köteles ellenőrizni, hogy a jelölt megfelel-e a rendelet 9. §-a
(1) bekezdésének b), c) pontjaiba, valamint (2) bekezdésben foglalt feltételeknek
 köteles a személyi adatok valódiságát egyeztetni
 köteles a tanuló naplót kitölteni, tanrendet kialakítani, tanfolyamot a kezdés előtt
NKH. bejelenteni.
Vizsgadíjak:
T kategória esetén: 4600 HUF elmélet, gyakorlat: Bü. 4400 HUF, rutin vizsga 3500
HUF, forgalmi vizsga 3600 HUF.
K kategória esetén 6000 Ft
Befizetés módja a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnoki Járási Hivatal, Műszaki Engedélyezési Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály, Útügyi
Osztály pénztárában készpénzben befizeti.

A járművezető képzés hatóság és szakfelügyeletét a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnoki Járási Hivatal
Műszaki Engedélyezési Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály, Útügyi Osztály
Cím: 5000 Szolnok, Indóház út 8. Postafiók: 5002 Szolnok, Pf.: 101.
Telefon: 56/514-410
Fax: 56/514-409
E-mail: szolnokjh.utugy@jasz.gov.hu

E tájékoztatóban nem rögzített kérdések tekintetében a 24/2005(IV.21.)GKM rendelet,
35/2000. (XI. 30.) BM rendelet, illetve a Közlekedési Felügyelet által kiadott szabályzatok, rendelkezések az irányadók.
Kenderes, 2017.01.01.
iskolavezető
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ÍRÁSBELI SZERZŐDÉS
amely létrejött a mai napon a Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium hivatalos helyiségében az alábbiak szerint:
………………………………….. (név), aki született: ………… év ……………….. hó
……. napján, anyja neve: …………………………………… Lakik: ………………
………………………………….. szám alatt, valamint a Kenderesi Mezőgazdasági
Szakképző Iskola és Kollégium között.
Tanulói nyilatkozat
Aláírással igazolom, hogy az okmányokon szereplő személyes és különleges adataim
vezetéséhez hozzájárulok, valamint a teljes képzési szolgáltatásra vonatkozó, a
24/2005(IV.21.)GKM rendelet mellékletében meghatározott tartalmú tájékoztató átvettem, megismertem és elfogadom.
Dátum: ……………………………….
…………………………………
tanuló
Iskolánkban induló …………… tanfolyam száma ………………………… kategória.
A képzés helyszíne: Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
Kenderes, Szent István út 27.
Elméleti oktatás: 3.sz. tanterem
BÜ tanterem:
2.sz. erőgép tanműhely
Rutinpálya és vezetés gyakorlat váltáshelye az iskolába történik.
Az elméleti oktatás kezdés időpontja ……………………………, várható befejezése
………………………. Oktatási napok száma: …………………
A fenti szolgáltatásért a tanuló …………………. Ft, azaz ……………………………
…………………………………. forint díjat fizet, amely bruttó összeg.
Ezen összeg nem foglalja magába a hatósági vizsgadíjakat, illetve pótórák díját.
A fenti szolgáltatásért járó díjat a felek csak közös megegyezéssel módosíthatják, előre
nem várható áremelkedés, vagy elhúzódó képzés esetén. A fenti díjat az elméleti és a
gyakorlati képzés előtt, (részletfizetésre is lehetőséget biztosít az intézet) az intézet
pénztárába befizetni. (Munkanapokon 8-tól 15.30 óráig.)
A szerződés a felek egyező akarata esetén bármikor felbontható.
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Egyoldalú szerződésbontás esetén a felek a ténylegesen felmerült költségeket kötelesek egymásnak megtéríteni, illetve az iskola a ténylegesen felmerült költségeket a befizetett tandíjból visszatarthatja.
Vitás kérdésekben a felek elfogadják a Nemzeti Közlekedési Hatóság Ellenőrzési Osztály iránymutatását.
Jogorvoslat esetén a Ptk. jogszabályai szerint járnak el a felek, és kikötik a Szolnoki
Városi Bíróság illetékességét.
Tanulótól átvett anyagok jegyzéke:
 8. általános iskolai bizonyítvány
 jelentkezési lap,
 „Eü.” igazoló kártya,
 vezetői igazolvány másolat.

Kenderes, …….. év …………….. hó ……. nap
…………………………………
tanuló részéről

…………………………………
iskola részéről

………………………………………………
kiskorú gyermekem képzéséhez hozzájárulok
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MENTESÍTÉSEK
a) Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés tantárgy esetén
Az alábbi képesítésekkel rendelkező személyek az adott tárgy foglalkozásai alól és a
hatósági vizsga alól mentesülnek, ha az eredeti dokumentum bemutatása mellett annak
iskolavezető által hitelesített másolatát a vizsgalaphoz csatolják.
Mentesítésre jogosító képzettségek:
 Bármely egyetemen (főiskolán) szerzett
 gépészmérnöki (gépész-üzemmérnöki) oklevél
 műszaki tanári oklevél
 mérnök tanári oklevél
 műszaki oktatói oklevél
 Katonai főiskolán szerzett
 harcjármű üzemben tartó szakos oklevél
 katonai gépjármű üzemeltető szakos oklevél
 gépjármű technikusi tiszti képesítés
 harcjármű üzemeltetői üzemmérnök
 Műszaki ismeretek szakos szakoktatói oklevél (vagy ezzel egyenértékű képesítés)
 Technikusi oklevél (szakközép-iskolai érettségi)
 járműgépész
 közlekedési gépész
 gépjármű-technikai
 gépjárműüzemi
 mezőgazdasági gépész
 építőgépész
 gépjárművezető és karbantartó szakon végeztek
 Szakmunkás bizonyítvány
 autószerelő 311-1 (301)
 autóvillamossági szerelő 311-2 (602)
 anyagmozgató gépszerelő 313-1 (304-3)
 építőgép szerelő 312-2 (304-2)
 mezőgazdasági gépszerelő 313-4 (304-3)
 gépjárművezető karbantartó 2201 (309)
 mezőgazdasági gépész 2112
 erdőművelő, fakitermelő 1702
 állattartó telepi gépész 1706-1
 kertészeti gépész 1706-2
 növénytermesztő gépész 1706-3
 erdőgazdasági gépész 1706-4
 mezőgazdasági gépszerelő és gépüzemeltető 3 éves kísérleti 1708
 mezőgazdasági gépjavító és karbantartó 4 éves kísérleti 1709
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b) Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás
 Munkavédelmi szakképzés keretén belül szerzett szakképesítés
 munkavédelmi szakmérnöki oklevél
 munkavédelmi üzemmérnöki oklevél
 felsőfokú munkavédelmi szakképesítő, egyetemi tagozaton szerzett oklevél
 munkavédelmi technikusi oklevél
 középfokú munkavédelmi szakképesítő oklevél
 A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében 1993. január 1-je után tett sikeres
vizsga „munkavédelem, tűzvédelem, szállítás” vizsgatárgyból.
c) Elsősegélynyújtásból szerzett ismeretet tanúsít
A 31/1992. (XII.19.) NM rendelet alapján a következő szakképesítések
 egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi
 állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi
 védőnői
 dietetikusi
 mentőtiszti
 gyógytornászi
 egészségügyi szakoktatói
 diplomás ápolói oklevéllel rendelkezők
 közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek
 egészségügyi szakközépiskolát végzettek
Minden olyan vizsgázó, aki 1984. január 1. után
 bármely kategóriában vezetői engedélyt
 „Trolibusz” kategóriában vezetői engedélyt,
 segédmotoros kerékpár, lassú jármű kategóriában járművezetői-igazolványt
1969.07.01. és 1983.12.31. között „D” vagy „Trolibusz” járműkategóriára
vezetői-járművezetői engedélyt szerzett.
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HATÓSÁGI VIZSGADÍJAK
Érvényes a 34/1998. (XII.23.) KHVM rendelet alapján
1. Elméleti vizsgadíjak
közlekedési ismeretek
munkavédelem, tűzvédelem
„K” kategória(szóbeli vizsga)

4600 HUF
4600 HUF
6000 HUF

2. Gyakorlati vizsgadíjak
biztonsági ellenőrzés
rutin vizsga
forgalmi vizsga „T” esetén

4400 HUF
3500 HUF
3600 HUF

Így a „T” kategória vizsga letételéhez minimálisan 20.700,- Ft hatósági vizsgadíj befizetés szükséges.
„K” kategória megszerzéséhez 6.000,- Ft vizsgadíj befizetése szükséges.
Elméleti és a gyakorlati vizsgákat vizsgánkénti bontásban kell befizetni.
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ÁLLÁSFOGLALÁS
Az egyes OKJ-s szakképesítések többségénél a gépi munkák gyakorlásához, valamint
a tevékenység végzéséhez szükséges a mezőgazdasági vontató (traktor) közúton történő vezetése. Ezért az országos Képzési Jegyzékben külön meghatározásra kerültek
azok a szakképesítések, amelyeknél a szakmai vizsga megkezdésének előfeltétele a
járművezetésre jogosító okmány megléte. A szakmai és vizsgakövetelményekben
meghatározott szükséges okmányként a mezőgazdasági vontatóvezetői jogosítvány
került megnevezésre, azonban a hatályos jogszabályok változása miatt ennek újbóli
meghatározását teszi szükségessé.
A közúti közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 48/1997. (VIII. 26.) BM rendelet alapján a mezőgazdasági vontató közúti vezetéséhez többféle okmány is használható.
Mezőgazdasági vontató legfeljebb két nehéz pótkocsival az „Mgv” kategóriájú járművezetői igazolvánnyal, vagy „C+E”, illetve „C1+E”kategóriájú vezetői engedéllyel
vezethető.
Mezőgazdasági vontató egy könnyű pótkocsival az „Mgv” kategóriájú járművezetői
igazolvány mellett az „A” és az „A1” kategórián kívül valamennyi kategóriában érvényesített vezetői engedéllyel vezethető.
Lassú jármű egy könnyű pótkocsival a „Lassú jármű”, vagy az „Mgv” vezetésére
érvényesített járművezetői igazolvánnyal, illetve bármely kategóriára érvényesített
vezetői engedéllyel vezethető.
Kerti traktor a „Lassú jármű”, az „Mgv” vagy „kerti traktor” vezetésére érvényesített
járművezetői igazolvánnyal, illetve bármely kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető.
Ahol a szakmai és vizsga követelményben az „Mgv” kategóriájú vezetői engedély kötelező megszerzése szerepel, ott az „Mgv” vezetésére érvényesített járművezetői igazolvány megszerzése indokolt. A szakmai vizsgán a jogszabályi előírásoknak megfelelően elfogadható más járművezetésre jogosító okmány is a következők szerint:
Az 1.sz., mellékletben szereplő szakképesítések esetén az „Mgv” járművezetői igazolvány mellett alternatívaként elfogadható a „C+E”, illetve a „C1+E” kategóriára érvényesített vezetői engedély is.
Az 2.sz. mellékletben lévő szakképesítéseknél az „Mgv” vezetésére érvényes járművezetői igazolvány mellett alternatívaként elfogadható – az „A”, illetve „A1” kategória
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kivételével – bármely kategóriára érvényesített vezetői engedély (pl. „B”, vagy „C”
kategória).
A 3.sz., mellékletben szereplő szakképesítések esetén a jelzett járművezetői igazolvány, illetőleg a jelzett jármű vezetésére jogosító egyéb okmány szükséges (pl. „Mgv”,
„B”).
Amennyiben a képzésre jelentkező a vizsga feltételeinek megfelelő okmánnyal rendelkezik, akkor a járművezetési ismeretek tantárgy órakeretének terhére biztosítani kell
számára a traktor kezelésének és vezetésének gyakorlását, a biztonságos munkavégzés
érdekében.
1.sz.,Melléklet
Az alábbi szakképesítéseknél a szakmai képzés során a mezőgazdasági vontatóvezető
képzés folytatandó. A szakmai vizsga feltételeként az „Mgv” járművezetői igazolványon kívül a „C+E”, illetve a „C1+E” kategóriára érvényesített vezetői engedély is
elfogadható.
Erdészeti gépész
Erdészeti gépésztechnikus
Erdészeti szakmunkás
Gazda
Képesített gazda
Közelítőgép kezelő
Meliorációs és parképítő gépkezelő
Mező és erdőgazdasági rakodógép-kezelő
Mezőgazdasági gépész
Mezőgazdasági gépésztechnikus
Mezőgazdasági gépüzemeltető szaktechnikus
Növénytermesztő gépész
2.sz., Melléklet
Az alábbi szakképesítéseknél a szakmai képzés során a mezőgazdasági vontatóvezető
képzés javasolt. A szakmai vizsga feltételeként az „Mgv” vezetésére érvényesített járművezetői igazolvány mellett alternatívaként – az „A”, illetve „A1” kategória kivételével - bármelyik kategóriára érvényesített vezetői engedély elfogadható (pl. „B”).
Erdész technikus
Kertész és növényvédelmi technikus
Mezőgazdasági technikus
Növénytermesztő és növényvédelmi technikus
Növényvédő és méregraktár-kezelő
Vadász, vadtenyésztő
Vadgazdálkodási technikus

15

Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
5331 Kenderes, Szent István út 27.
Tel.: 59/328-158
__________________________________________________________________________________________

3.sz., Melléklet
A szakmai vizsga feltételeként
Traktorvezető szakképesítéshez legalább a „Lassú jármű”-re érvényesített járművezetői igazolvány szükséges,
Kertész és
Kertészeti gépész szakképesítéshez legalább „kerti traktor”-ra érvényesített járművezetői igazolvány szükséges.
Halász és
Halász szaktechnikus szakképesítéshez legalább kishajó-vezetői engedély szükséges
(egyéb jogszabály alapján).

Budapest, 2000. február

Dr. Márton István
Főosztályvezető
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium
Oktatási, Kutatási és Fejlesztési Főosztály
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