Í R Á S O S 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
Köszöntöm!
Hogy Önt is “B” kategóriás hallgatónkként üdvözölhessük, írásos „felnőttképzési szerződést” kell kötnie autósiskolánkkal.
Ezek feltétele a 17. életév 6 hónapon belüli betöltése, valamint a 8 általános iskolai osztály elvégzését igazoló nyilatkozat megtétele.
A kiskorú, 18. életévét be nem töltött tanfolyamra jelentkező esetén, a szerződést egyik szülőnek (gondviselőnek) is alá kell írnia.
Külföldi jelentkező esetén legalább 6 hónapra szóló magyarországi tartózkodási engedély, vagy bejelentett magyarországi
állandó lakcím szükséges.

Kék „T” Autósiskola
A képző szerv megnevezése, címe, email címe és telefonszáma:

Pécs, Nagy Lajos király útja 2.
info@kekt.hu
Tel: +36 72 515032
Mobil: +36 30 014 9340

A cég formája:
A cégbírósági bejegyzés száma:
felnőttképzési nyilvántartási száma.

Egyéni vállalkozó
Egyéni vállalkozói nyilvántartási szám: 4892909
Képzőszervi névjegyzék szám: 3008
Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2020/004597
Harkai Zoltán Károly iskolavezető (10495) info@kekt.hu
Mobil: +36 30 014 9340

Az iskolavezető neve, e-mail
címe és telefonszáma:

Az ügyfélfogadó címe, telefonszáma, az
ügyfélfogadás időpontjai:

Pécs, Nagy Lajos király útja 2.
Ügyfélfogadás munkanapokon:
Hétfő-Péntek:
11:00-13:00 és 14:00-16:00

A telephelyek) címe, telefonszáma:

Elméleti Oktatóterem: Pécs, Nagy Lajos király útja 2.
Rutinpálya: Pécs, Megyeri út 53/1

A tanfolyamra való felvétel módja:

Tanfolyamainkra jelentkezhet személyesen az Ügyfélszolgálati irodában, vagy on-line a
https://autosiskolakekt.hu/autosiskola/beiratkozas/ oldalon vagy a
https://autosiskolakekt.hu/autosiskola/tavoktatas-b/ menüpont alatt.

Az előírt egészségi és PÁV alkalmassági
vizsgálatok:

B kategória esetén PÁV alkalmassági vizsgálatra nincs szükség. Szükséges azonban az Orvosi
Alkalmasságot igazoló dokumentum benyújtása még KRESZ vizsgára való jelentkezés előtt.

A tanfolyamra történő felvétel és
a vizsgára bocsátás feltételei:

Tanfolyamra az a tanuló iskolázható be, aki 17. életévét 6 hónapon belül betölti, vagy annál
idősebb, valamint a 8 általános iskolai osztály elvégzését igazoló nyilatkozat írásban megteszi.
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 Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (KAV) által bonyolított vizsgára jelentkezéshez, a
kitűzött időpont előtt legkésőbb 8 munkanappal a képzőszerv köteles a vizsgázó adatait,
vizsgadíját, orvosi alkalmassági igazolását a Vizsgaközpont rendszerébe továbbítani. Amennyiben
a kitűzött vizsgaidőpont még sem felel meg a jelentkezőnek, legkésőbb 5 munkanappal előbb az
még a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (KAV) ügyfélszolgálatán lemondható. A határidő
után a vizsga kiírásra kerül, igazolatlan távolmaradás esetén a vizsgadíjat a KAV nem téríti vissza.
Figyelem! Az elméleti tanfolyam megkezdése után, 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgával
kell rendelkezni, ellenkező esetben újabb elméleti tanfolyam hallgatása előírt!

Az
alapfokú
iskolai
igazolásának módja:

Az elméleti vizsga helyszínén, a vizsga megkezdése előtt, a vizsgázó köteles bemutatni a
legalább 8 általános iskolai osztály elvégzését igazoló eredeti bizonyítványt, vagy annál magasabb
fokú, közoktatási intézményben szerzett bizonyítványt. Az okmányt a vizsgabiztos ellenőrzi.
Amennyiben nem kerül bemutatásra a bizonyítvány, az adott vizsgán ugyan még részt vehet a
tanuló, de a következő vizsgára már nem jelentkezhet.

végzettség
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Í R Á S O S 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

Sikeres vizsgák igazolásának módja:

A Közlekedési Vizsgaközpontban megvalósult sikeres vizsgáról kiállított vizsgaigazolást
elektronikus úton küldi el a KAV az Autósiskola részére. Ennek ismeretében az Autósiskola
elektronikus formában értesíti a tanulót minden vizsga eredményéről.
Két éven belüli öt sikertelen forgalmi vizsga pályaalkalmassági vizsgálatra (PÁV) kötelez, melyet
Budapesten végeznek, külön térítés ellenében.

Az elsősegély nyújtási ismeretek
megszerzésére vonatkozó
rendelkezések, a megszerezni kívánt
képesítéshez szükséges egyéb
igazolások:

A "közúti elsősegélynyújtás" tanfolyam és vizsga lebonyolítása nem az autósiskolák feladata, de
a Kék „T” Autósiskola megszervezi a teljes körű képzés helyben történő kivitelezését. (Szakirányú
felső- illetve középfokú végzettség, valamint szakiskolai bizonyítvány felmentésre jogosít.)
Vizsgáztatásra a Magyar Vöröskereszt jogosult, mely szervezet állít ki a tanuló részére a sikeres
vizsga után igazolást.

A tanuló által igényelt tanfolyam
tantárgyai, a képző szerv által tartott
óraszámok, az elméleti tanórák
időtartama:

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. Hiányzás esetén a tanulóval
egyeztetett időpontban egyéni pótórák hallgatására van lehetőség.
Választhat e-learning rendszerű elméleti képzést is. Ebben az esetben Ön megvásárol egy
választható óraszámú (75 ó/90 óra) távoktatási tananyagot. A program használatával egymásra
épülő modulokat kell teljesítenie, amit a rendszer a témához kapcsolódó kérdések segítségével
ellenőriz. Amennyiben az összes modult sikeresen teljesítette a megadott időkereten belül, akkor
a rendszer erről igazolást állít ki, amely feljogosítja az autósiskolát, hogy a tanulót elméleti vizsgára
jelentse.

Az oktatási idők:

Az alapismeretek oktatása során - az e-learning oktatást kivéve – a tanfolyami csoportnak
naponta legfeljebb 4 elméleti tanóra tartható (4x45 perc).
a)
a vezetési gyakorlat oktatása során egy tanulónak az alapoktatási szakaszban
naponta legfeljebb 2 tanóra tartható;
b)
a fő oktatás során a tanulónak naponta legfeljebb 4 tanóra tartható, amelyet
legalább két részben, két tanóra oktatás után minimálisan 1 óra szünet közbeiktatásával kell
szervezni;
c)
az elméleti tantárgyak tantermi tanóráinak időtartama: 45 perc;
d)
a vezetési gyakorlat tantárgyak tanóráinak időtartama: 50 perc;

A választható gépkocsi típusok:

A tanuló által biztosított jármű esetén
a használat feltételei:

SUZUKI VITARA benzin,
klíma
VW Polo dísel, klímí
Peugeot 207 dízel, klíma

SUZUKI SCross dísel, klíma

Fiat Punto benzin, klíma

VW Polo benzin, klima
4 db Toyota Yaris, diesel,
klíma

2 db Hyundai benzin, klíma
Honda Jazz Autómata váltós

A tanuló által biztosított jármű meg kell, hogy feleljen a 24_2005(IV.21) GKM rendelet 5. sz
mellékletében előírtaknak, ami a pótpedálok és oktatói visszapillantó tükrök beszereléséről,
valamint a gépkocsi oktató járművé minősítéséről, vizsgáztatásáról rendelkezik.
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A hiányzás pótlásának módja:

A tandíj összege, a tandíj
befizetésének módja, az azért nyújtott
szolgáltatások, a „B” kategória
megszerzéséhez szükséges egyéb díjak
és azok megfizetési módja:

Elméleti oktatás esetén: A mulasztott foglalkozást a tanuló egy másik csoportba „áthallgatással”
díjmentesen pótolhatja, vagy egyeztetett időpontban egyéni pótórák hallgatására van lehetősége,
térítés ellenében.
Gyakorlati oktatás során: Amennyiben a gyakorlati szakoktatónál előjegyzett időpont még sem
felel meg a tanulónak, úgy azt 1 munkanappal előbb még személyesen vagy telefonon
lemondhatja. Betegség esetén a tanfolyamhallgató köteles a hiányzást orvosi igazolással
alátámasztani, ellenkező esetben a mulasztott tanóra, csak újból megfizetett óradíj ellenében
pótolható.
Az oktatás helyén az oktató és a tanfolyamhallgató is, a másik akadályoztatása esetén 20 percet
köteles várakozni.
Elméleti oktatás:
A Kék „T” Autósiskola végzi
Tantermi képzés esetén:
39.400 Ft
-multimédiás, 28 tanórás elméleti tanfolyam:
- ingyenes TESZT könyvvel, és e-jegyzettel,
-ingyenes korlátlan számítógépes gyakorlással az autósiskola tantermében,
-eTitán tanulói nyomon követéssel és 12 óra on-line tesztelő program hozzáféréssel

E-learning képzés:

30.000 Ft

Számítógépes elméleti vizsga díja:

4.600 Ft

Közúti elsősegélynyújtás tanfolyam díja:
Közúti elsősegélynyújtás vizsga díja:

9.500 Ft
12.100 Ft

Gyakorlati oktatás:
Kötelező órák (30ó) díja: https://autosiskolakekt.hu/autosiskola/b-kategorias-arlista/
Pótórák díja: Az alapórával megegyező
Forgalmi vizsga díja: 11.000 Ft

Az elméleti-, a gyakorlati alap- (rutin) és a gyakorlati főoktatás (forgalom) díját a képzőszerv
tantermi képzés esetén a FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS megkötésétől számított 6 hónapig
szavatolja.
E-learning képzés esetén, mivel az elméleti tanfolyam kifutási ideje nem tervezhető, a sikeres
KRESZ vizsga napján érvényben levő aktuális gyakorlati óradíjak fizetendők a gyakorlati oktatás
megkezdésekor. Ezen óradíjakat a sikeres elméleti vizsgától számított 6 hónapig szavatolja az
autósiskola. Részlet fizetés:
1. részlet: az elméleti tanfolyam, és a számítógépes elméleti vizsga díja. A képzés
megkezdése előtt.
2. részlet: 10 db gyakorlati óra díja. Az első vezetési óra megkezdése előtt.
3. részlet: 10 db gyakorlati óra díja. A tizenegyedik vezetési óra megkezdése előtt.
4. részlet: 10 db gyakorlati óra díja. A huszonegyedik vezetési óra megkezdése előtt.
A további, (pót) gyakorlati órák akár alkalmankénti további részletekben, előre
fizetendők.
A forgalmi vizsga díja a vizsgára jelentés előtt fizetendő.
A közúti elsősegélynyújtás tanfolyam díja a tanfolyam megkezdése előtt fizetendő.
A közúti elsősegélynyújtás vizsga díja a vizsga megkezdése előtt, a helyszínen
(Vöröskereszt) fizetendő Fizetési módok:
1.
Banki átutalás: harkai Zoltán 50800111-11072951 Takarékbank
2.
Simple Pay kártyás fizetés: e-Titán tanulói fiókon keresztül kezdeményezheti a
fizetést.
3.
Készpénz: ügyfélszolgálati irodánkban.
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Kék „T” Autósiskola
Pécs, Nagy Lajos király útja 2., tel: 515 032

Az egyes tantárgyak hallgatása és
vizsgája alóli mentesítés feltételei:

A tanuló áthelyezés és a teljesített
oktatásról szóló igazolás kiadásának
módja, a tanuló áthelyezés
következményei:

Mentesítések a „szerkezeti és üzemeltetési ismeretek” tantárgyból
Bármely egyetemen, főiskolán szerzett
gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöki vagy üzemmérnöki oklevél;
gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöktanári oklevél;
gépész-, autógépész-, közlekedés üzemmérnöki műszaki tanári oklevél; - szakirányú
műszaki oktatói oklevél.
A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Karon
és a jogelőd Katonai Főiskolán szerzett
harcjármű üzemben tartó szakos oklevél;
katonai gépjármű üzemeltető szakos oklevél; - gépjármű technikus tiszti képesítés;
harcjármű üzemeltetői üzemmérnök.
„Műszaki ismeretek” szakos szakoktatói oklevél (vagy ezzel egyenértékű képesítés).
Technikusi oklevél (szakközépiskolai érettségi)

Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja folytatni tanulmányait (pl. lakhelyváltozás
miatt stb.), vagy máshol megkezdett tanulmányait kívánja autósiskolánknál befejezni, az addig
teljesített oktatásról az elbocsátó autósiskola köteles „Képzési igazolás” nyomtatványt
kiállítani, amelyen fel kell tüntetnie az addig teljesített tanfolyamokat, gyakorlati órákat, és az
elmélet/gyakorlati vizsgákat. Ezen igazolás birtokában bármely képzőszervnél továbbvihető a
képzés, az addig teljesült oktatás folytatásaként.

A Kék „T” Autósiskolához más képző szervtől érkező tanuló beiskolázásához az elbocsátó
autósiskola által 2 példányban kiállított „Képzési igazolás” nyomtatvány szükséges. A szerződés
megkötésekor 15.000 Ft beiratkozási díjat kell fizetnie az átjelentkező tanfolyamhallgatónak, a
Kék ”T” Autósiskola számára.

Oktatási helyszínek címe:

A pótórák igénylésének módja, díjai:

Az engedélyező hatóság megnevezése,
címe és telefonszáma:

A felügyeletet ellátó szervezetek
megnevezése és elérhetőségei:

Elméleti oktatás helyszíne: Pécs, Nagy Lajos király útja 2. Kék „T” Autósiskola
Gyakorlati oktatás során rutinpálya: Pécs, Megyeri út 53/1
Pótórákat a tanuló a gyakorlati oktatónál kérheti, a fentebb részletezett fizetési módok
valamelyike szerint előzetesen megfizetett pótórák díjával.
Pót óra díja: azonos az alap órák díjával (ld. fent)
Engedélyező Hatóság:
Technológiai és Ipari Minisztérium Közlekedési Hatóság Közúti Gépjárműközlekedési Hatósági
Főosztály
1138 Budapest, Váci út 188. D. épület földszint
Tel: +36 1 477 1551
Felügyeletet ellátó szervezetek:
Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (KAV) Nonprofit Kft. – 1033 Budapest, Polgár u.
8-10. (telefonszám: +36-1-510-0101, +36-1-814-1800 ; web: www.kavk.hu ) ;
KAV Baranya megyei Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési osztálya - 7630 Pécs,
Hengermalom u. 2. (telefonszám: +36-72-896-269)
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A tanfolyamhallgató jogai és
kötelezettségei:

A tanfolyamhallgató joga:
A vezetési időpontok - közül választani.
Képzőszervet változtatni (18 év alatt szülői belegyezéssel).
A fel nem használt tanfolyamdíjat visszaigényelni (írásban).
A meglévő gyakorlati oktatója helyett másik oktatót kérni.
Bármely panaszával az iskolavezetőhöz fordulni. Amennyiben problémájára nem születik
megoldás, kérheti áthelyezését másik képző szervhez, illetve egyéb ügyekben a PTK. szabályai a
mérvadók.
A tanfolyamhallgató kötelezettségei:
Minden foglalkozáson részt venni, a mulasztásokat pótolni.
A tandíjat a szerződésben foglaltak szerint rendezni.
Az autósiskola képzési és pénzügyi rendtartását betartani.
Gyakorlati vezetésre a váltás helyén pontosan, a vezetésre alkalmas állapotban
megjelenni, vagy távolmaradását 1 munkanappal korábban bejelenteni, betegség esetén orvosi
igazolással a távolmaradást alátámasztani.
Esetleges szerződésbontás feltételei:
Tanuló kezdeményezése:
a)
A képző szerv hibájából. (Ha a képzőszerv nem tartja be a vállalási feltételekben
foglaltakat.) Ebben az esetben a kezelési költséget nem számítja fel az iskola. Az autósiskola az
esetleges pénzügyi tartozását rendezi, a tanuló a már igénybe vett szolgáltatás díját kifizeti. A
tanuló által kikért „Képzési igazolás” nyomtatványt az autósiskola kiállítja, és azt a tanulónak
akadályoztatás nélkül kiadja.
b)
Nem a képzőszerv hibájából. (Pl. elköltözik a tanuló.) A tanuló az esetleges pénzügyi
tartozásait rendezi (kifizeti az igénybe vett szolgáltatás díját).
Az iskolavezetőtől kért „Képzési igazolás” nyomtatványt az autósiskola kiállítja, és azt a
tanulónak akadályoztatás nélkül kiadja. Ebben az esetben a kezelési költséget felszámolja a
képzőszerv.
A képzőszerv kezdeményezésére: Ha a tanuló a vállalási feltételekben foglaltakat nem tartja
be, nem vezetésre képes állapotban (alkoholos befolyásoltság, drog hatása alatt) jelenik meg a
foglalkozáson, a képzőszerv írásban felbontja a szerződést és jogosan tart igényt a tanuló által
igénybe vett szolgáltatás kifizetésére és a kezelési költség felszámolására.
Írásbeli szerződésbontásnak minősül a tanuló kezdeményezése során a tanulóáthelyező
nyomtatvány kitöltése is.
Az esetleges jogszabályváltozásokat a szerződő felek kötelesek figyelembe venni.

A Vizsgaközpont a sikeres vizsgáról kiállított vizsgaigazolást az illetékes közlekedéséi
igazgatási hatóság részére elektronikus formában küldi meg!
Két éven belüli öt sikertelen forgalmi vizsga pályaalkalmassági vizsgálatra (PÁV) kötelez, melyet
Budapesten végeznek, külön térítés ellenében.
A vezetői engedély vagy kiadásával
kapcsolatos, jogszabályban meghatározott
fontosabb előírások:

A forgalmi vizsgát követő 2. munkanapon a tanuló jelentkezhet az Okmányirodában vagy
Kormányablakban az elsősegély-nyújtó vizsga igazoló lappal, személyi igazolvánnyal, lakcím
kártyával és az orvosi alkalmassági igazolással (eredeti). Külföldi tanuló esetén legalább 6
hónapra szóló tartózkodási engedély vagy bejelentett magyarországi állandó lakcím is szükséges
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