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Mezőgazdasági vegyszer és üzemanyag szállítói képzés

Vállalási feltételek
Képzőszerv neve: BB Magánautósiskola KFT
Cégforma: Korlátolt Felelősségű Társaság
Képzési engedély száma:
KF/984/1/2006
Iskolavezető : Bencsik Zoltán
Iskolavezető fogadóórája
Iskolavezető e-mail címe:

Cím: 210 Gödöllő Virág köz 2

Cégbírósági bejegyzés száma
13-09-104887
PLH -445
Iskolavezető igazolványszáma
13-048/95
Kedd,Csütörtök : 14-15 óráig
info@bbmaganautosiskola.com

Ügyfélfogadás címe: 2100 Gödöllő, Szabadság út 3.
Piac emelete
Ügyfélfogadás időpontja: H, SZ: 10-15 óráig
K, Cs: 13-15 óráig
P, Sz, V: Zárva

Szent István Egyetem
Gödöllő,Páter K. u.1.
Aula 306-os
K, CS:09-12 óráig

Tisztelt ügyfelünk.
Az iskola vezetése és oktató gárdája arra törekszik, hogy az Ön részére az
elmélet és gyakorlati oktatás során a maximális felkészülési lehetőséget
biztosítsa.
Az elméleti tanórák:
 Általános ismeretek főbb veszélyek
 Szállítóegységek és jelőlések
 Rakodási és kárelhárítási ismeretek
Összesen:
Tanfolyamdíj: 30.000 Ft

2 óra
3 óra
3 óra
8 óra

A képzés célja A szaktanfolyam célja a mezőgazdasági vegyszerek és
üzemanyagok mezőgazdasági vontató- val vagy lassú járművel vontatott
pótkocsival történő belföldi közúti szállításával együtt járó kockázat
csökkentése, a biztonság és ezen belül a közlekedési biztonság
fokozása. A hallgatók ismerjék meg a mezőgazdasági vegyszerek és
üzemanyagok veszélyeit, azok szállításával kapcsolatos előírásokat. A
megszerzett ismeretek gyakorlati alkalmazása során legyenek képesek a
különböző veszélyhelyzetek, rendkívüli események kialakulásának
megelőzésére, a rendkívüli események bekövetkezése esetén
szakszerűen hajtsák végre a biztonsági intézkedéséket.
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A tanfolyam költségei:
30. 000 Ft + 9 000 Ft vizsga
Az igazolás kiállításának díja (NKH): 2 500 Ft
A tanfolyam költségeit a hallgató a jelentkezést követően köteles
megfizetni a képzőszerv részére, ezt követően válik jogosulttá a
tanfolyamon való részvételre.
A szállítható anyagok köre meglehetősen szűk (műtrágya, gázolaj, növényvédő
szerek), és a szállítási sebesség sem haladhatja meg a 40 km/h értékhatárt,
illetve a 25 km távolságot.


Oktatási helyszínek:
 Elméleti : Gödöllő, Páter Károly út 1
 Általános ismeretek,főbb veszélyek
 Szállítóegységgek és jelölések
 Rakodási és kárelhárítási ismeretek

Szóbeli
Szóbeli
Szóbeli

A vizsga követelményei: 7/2011. (III. 8.) NFM rendelet
A vizsgázónak 2 vizsgakérdésre (Szóbeli vizsgakérdések) kell
válaszolnia. A felelet megkezdése előtt elegendő felkészülési időt (kb. 10
perc) kell biztosítani, egy vizsgázó szóbeli feleletére kérdésenként 3-5
perc időt (összesen 6-10 percet) kell fordítani. Sikertelen a vizsga, ha a
vizsgázó a kihúzott tételen szereplő bármely kérdésben teljesen
tájékozatlan. A vizsga ismeretanyaga A vizsga ismeretanyaga
megegyezik a szaktanfolyam „Általános ismeretek, főbb veszélyek” című
tantárgynak ismeretanyagával, a vizsgán a számonkérés az alábbi
kérdésbank alapján történik:
Sikertelen a vizsga, ha a vizsgázó a kihúzott tételen szereplő bármely
kérdésben teljesen tájékozott.
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A képzőszerv jogai és kötelezettségei.
Az autósiskola fenntartja a képzés díjának változtatási jogát a díjak
változtatásának idejéről és mértékéről a tanulókat, tájékoztatja.

Vizsgadíj: 9000 FT

A vizsga díja:
A vizsga díja a hatályos rendeletek szerint kerül megállapításra. Jelenleg
a 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet szerint szóbeli vizsga: 3 000 Ft/db.
Vizsgákon való részvétel feltételei:
 Személyazonosításra alkalmas okirat (szem.ig., útlevél)
 Jogosítvány

Közvetlen szakmai felügyeleti szerv

Pest Megyei Kormányhivatal
Engedélyezési és fogyasztóvédelmi
Főosztály.
1141 Budapest, Komócsi út 17-19
Tel.: 061 460-2263
PMKH
ÉJH
Közlekedési
és
Fogyasztóvédelmi
Főosztály
Közúti
Gépjármű-közlekedési Hatóság

Gödöllő 2018.03.01

Bencsik Zoltán
Ct Iskolavezető
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