K É P Z É S I T Á J É K O Z T A T Ó “B” kategóriához
Kék”T” Autósiskola Pécs, Nagy Lajos király útja 2., tel: 515 032
Ügyfélfogadás munkanapokon: 1100 -1300 és 1400 -1600 ó www.kekt.hu
Köszöntjük!
Hogy Önt is “B” kategóriás hallgatónkként üdvözölhessük, írásos szerződést kell kötnie autósiskolánkkal. Ezek feltétele a 17. életév fél éven
belüli betöltése, valamint a 8 általános iskolai osztály elvégzését igazoló nyilatkozat megtétele.
A tantermi foglalkozásokra épülő "KRESZ", a "Gépjárművezetés elmélete", és a "Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek" tantárgyak tananyagát
feldolgozó csoportos multimédiás elméleti tanfolyamainkat Pécs belvárosában, a Nagy Lajos király út 2.-ben a kötelezően előírt 28 tanórával
szervezzük. (45 perc/tanóra). Ingyenes, opcionális, további konzultációkkal, egyéni számítógépes oktató-tesztelő program használattal ez az
óraszám, tetszés szerint növelhető. A tanfolyam során végig jelenlévő számítógépes demonstráció anyagát elektronikus formában biztosítjuk,
hogy az otthoni felkészülés is szemléletes legyen. Ha még ezek után is bizonytalannak érezné a tudását, bármelyik témakör egy másik csoporttal
újra meghallgatható.
Választhat e-learning rendszerű elméleti képzést is. Ebben az esetben egy kódot kap, amely egy maximálisan 60 órás internetes hozzáférést
biztosít az elektronikus tananyaghoz. A program használatával különböző krediteket kell teljesítenie, amit a rendszer a témához kapcsolódó
kérdések segítségével ellenőriz. Amennyiben az összes kreditet sikeresen teljesítette a 60 órás időkereten belül, akkor a rendszer erről igazolást
állít ki, amely feljogosítja az autósiskolát, a tanuló elméleti vizsgára történő jelentésére.
Elméleti vizsgára az a hallgató bocsátható, aki a 9 hónapnál nem régebben indult elméleti tanfolyamot igazoltan (jelenléti ívek, illetve e-learning
esetén külön igazolás) elvégezte, az orvosi alkalmasság igazolását benyújtotta, és a 17. életévét 3 hónapon belül betölti. A hatósági vizsgára a
kitűzött időpont előtt legkésőbb 8 munkanappal a képzőszerv köteles a vizsgázó adatait, vizsgadíját, orvosi alkalmassági igazolását a Közlekedési
Alkalmassági És Vizsgaközpont rendszerébe továbbítani. Amennyiben a kitűzött vizsgaidőpont még sem felel meg Önnek, legkésőbb 3
munkanappal előbb az még a hatóságnál lemondható. A határidő után a vizsga kiírásra kerül, igazolatlan távolmaradás esetén a vizsgadíjat a
hatóság nem téríti vissza.
Figyelem! Az elméleti tanfolyam megkezdése után, 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgával kell rendelkezni, ellenkező esetben újabb
elméleti tanfolyam hallgatása előírt! A vizsga egy 55 kérdést tartalmazó tesztsor megoldásából áll. A "megfelelt" minősítés eléréséhez maximum
10 hibapont szerezhető.
A sikeres elméleti vizsga után Ön már autóba ülhet (gyakorlati képzés). A gyak. alapoktatás során, a kiválasztott személygépkocsin Ön elsajátítja
a jármű alapszintű kezelését, pl: elindulás, megállás, lassúmenet, seb. fokozatok kapcsolása, sebesség és iránytartás, hátramenet, kézifékes
elindulás stb. Az alapelemeket az adott feladat sajátosságai szerint forgalommentes környezetben, illetve rutinpályán gyakorolja. Az
alapoktatásban minimum 9 tanóra áll a rendelkezésére (50 perc/tanóra).
A főoktatás során végzett forgalmi gyakorlatok közben ötvözve az elméleti tanfolyamon elsajátítottakat a rutin órákon szerzett gyakorlati
ismereteivel, Ön már az önálló, előrelátó, veszélyhelyzetek nem teremtő, sőt azokat megelőző, a forgalom ritmusához igazodó szabályos
"tájékoztató" közlekedést gyakorolja. A forgalmi vizsgán a tételhúzásos módszerrel kiválasztott adott csomópontok érintésével kell közlekednie,
(kb. 60 perc). A vizsga során Ön a leggyakoribb forgalmi helyzetekkel fog találkozni, pl: alárendelt-, védett-, egyenrangú útkereszteződések,
fényjelzők, egyirányú utca, párhuzamos közlekedés, kanyarodó főút, várakozóhely keresés, esetleg országúti vezetés stb. A forgalomban
minimum 20 gyak. óra (14 ó városi, 4 ó országúti; 2 ó éjszakai vezetés) áll rendelkezésére. Az utolsó gyakorlati órán a vizsgabiztos is jelen van,
ekkor már a forgalmi vizsga zajlik. A forgalmi vizsga legkorábban a 30. vezetési órán, és minimum 580 Km levezetése után bonyolódhat.
Természetesen a vizsga előtt Ön szükség szerint vehet további órákat is, hogy majd a kellő felkészültséggel jelenjen meg a hatósági vizsgán.
Amennyiben a gyakorlati szakoktatónál előjegyzett időpont mégsem felel meg Önnek, úgy azt egy munkanappal előbb még személyesen vagy
telefonon lemondhatja, így lehetőséget adva, hogy az adott időben más tanuló gyakorolhasson. Ellenkező esetben az előjegyzett tanóraszám
össz óradíjának 50 %-át kénytelenek vagyunk állásdíjként felszámolni. Orvosi igazolást természetesen utólag is elfogadunk. Célunk az, hogy
ügyfeleinknek minél gördülékenyebben tudjunk gyakorlási lehetőséget biztosítani, a legjobb vizsgaeredmény érdekében.
Vigyázat! Két éven belüli öt sikertelen forgalmi vizsga pályaalkalmassági vizsgálatra (PÁV) kötelez, melyet Budapesten végeznek, külön térítés
ellenében. A sikeres elméleti vizsgától számított két éven belül pedig sikeres forgalmi vizsgát kell tenni. Ellenkező esetben a teljes tanfolyami és
vizsgakötelezettsége újból fönnáll.
A vizsgákra vinnie kell magával a személyi igazolványát, vezetői engedélyt (ha van), és a gyak. vizsgákra az orvos által előírt szemüveget ill.
tartalék szemüveget. Ezek hiányában a vizsgabiztos nem bonyolíthatja le a vizsgát.
A "közúti elsősegélynyújtás" tanfolyam és vizsga lebonyolítása nem autósiskolánk feladata, de természetesen megszervezünk a teljes körű
szolgáltatás helyben történő elvégzését. (Szakirányú felső-, illetve középfokú végzettség, valamint szakiskolai bizonyítvány felmentésre jogosít.)
Amennyiben más képzőszervnél kívánja folytatni tanulmányait (lakhelyváltozás, stb.), vagy máshol megkezdett tanulmányait kívánja
autósiskolánknál befejezni, az addig teljesített oktatásról az elbocsátó iskolaköteles nyolc napon belül KÉPZÉSI IGAZOLÁS nyomtatványt kiállítani.
A járművezető-képzés felügyeletét valamint az elméleti és gyakorlati vizsgákat a Közlekedési Alkalmassági És Vizsgaközpont (Pécs,
Hengermalom u. 2. tel: 72/ 896-288 végzi.
A sikeres forgalmi vizsga után, a fenti címen, a legalább általános iskolai 8 osztály elvégzését igazoló bizonyítvány eredeti példányának, valamint a
közúti elsősegélynyújtás vizsga igazolásának bemutatása után állítják ki Önnek a vizsgaigazolást.
Ennek birtokában bármelyik okmányirodában elkészíttetheti a vezetői engedélyét. A fentiek költségeit a következő oldalon olvashatja.
Bízva a közös felkészülésünk sikerében, s hogy mihamarabb kézhez kapja a jogosítványát!

Üdvözlettel: Harkai Zoltán iskolavezető

-TANDÍJAK:
 Elméleti képzés:
A járművezetés elmélete, KRESZ, és Műszaki tantárgyak:
Tantermi oktatás:
-multimédiás, 28 tanórás elméleti tanfolyam:
- ingyenes TESZT könyvvel, és e-jegyzettel,
-ingyenes korlátlan számítógépes gyakorlással
Opcionális E-learning rendszerű:
-online távoktatás:

DIÁK

DOLGOZÓ

36.400 Ft

39.400 Ft

----

----

135.000 Ft

135.000 Ft

30.000 Ftww

Gyakorlati képzés:
30 tanóra gyakorlat (50 p/tanóra), manuális váltóval:
Gyakorlati óradíj: 4.500 Ft/ó; 30 kötelező tanóra:
(9 ó alapoktatás14 ó városi, 4 ó országúti; 2 ó éjszakai vezetés;
1ó vizsga)


 Elméleti és Gyakorlati képzés összesen: 
ALAP TANDÍJ

Elmélet + 30 kötelező
tanóra gyakorlat,
részletfizetési lehetőséggel!

E-learning esetén:


165.000 Ft

Részletfizetés:
1. részlet: Elméleti tandíj; -2. részlet: 1-10. gyak. óra
-3. részlet: 11-20. gyak. ó; -4. részlet: 21-30. gyak. ó díja





171.400 Ft 174.400 Ft

A fenti –a kötelező óraszámokra számított- tandíjakra a Kék”T” Autósiskola a szerződéskötéstől számított 6 hónap árgaranciát
vállal. Az árgarancia lejárta után a tandíjak, óradíjak napon áron fizetendők. Elearning esetében, mivel a tanfolyam ideje nem
tervezhető, az aktuális árak fizetendők a gyakorlat során.

A kötelező óraszám feletti, további gyakorlati órák díja is:

4.500 Ft/ó
(50perc/ó)

4.500 Ft/ó
(50perc/ó)

VIZSGADÍJAK:
A hatósági vizsgadíjak az adott vizsgára jelentés előtt fizetendők:
Elméleti vizsga :

Forgalmi vizsga:

4. 600 Ft

11. 000 Ft

Összes vizsgadíj:


15. 600Ft 

 EGYÉB TANDÍJ VIZSGADÍJ:
Közúti elsősegélynyújtás: az EÜ képzés megkezdése előtt fizetendő
EÜ vizsgadíj:
EÜ tanfolyam és vizsga összesen:

EÜ tandíj:
8. 000Ft

8.200 Ft

16. 200 Ft 

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK: 
Az orvosi alkalm. vizsgálat:
7. 200 Ft
Választható gépkocsik jegyzéke:
TOYOTA YARIS 1, 4 D klíma, ABS
TOYOTA YARIS 1, 4 D klíma, ABS

Okmányiroda:
0 Ft

Összes egyéb költség:
7.200 Ft 
FIAT CROMA 1.9 Diesel. klíma

SUZUKI S CROSS 1,8 D klíma , ABS
TOYOTA YARIS 1, 4 D klíma, ABS

SUZUKI VITARA ’17 klíma, ABS
FIAT IDEA 1,4 Benzin klima

A befizetések ügyfélfogadónkban, készpénzben, vagy a Szigetvári Takarékszövetkezet 50800111-11072951 számlájára átutalással
is teljesíthetők. A vizsgadíjak a KAV-nál –Pécs, Hengermalom utca 2.- készpénzben is rendezhetők.

