
A PÉCS 2017 AUTÓSISKOLA KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓJA ÉS VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEI 

A „B” KATEGÓRIÁS JÁRMŰVEZETŐ KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA 

 

1.  Képzőszerv megnevezése, címe, e-mail címe, telefonszáma, honlapjának címe: „PÉCS 2017 AUTÓSISKOLA” ; 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 9.; 
pecs2017autosiskola@gmail.com ; +36-20-434-1513; www.pecs2017autosiskola.hu ; www.pecs2017.hu  

2.  Cég formája: egyéni vállalkozó 

3.  Vállalkozói engedély száma: 3187423 

4.  Iskolavezető neve, e-mail címe és telefonszáma: Szabó Levente, levi0920@gmail.com, +36-30-368-6543  

5.  Ügyfélfogadó címe, telefonszáma, az ügyfélfogadás időpontjai: 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 9., (Forrás üzletház, 1. emelet), +36-20-434-1513, 
Hétfő: 11:30 – 13:30, Kedd:14:00 – 16:00, Csütörtök: 11:30 – 13:30, Péntek: 13:00 – 15:00 

6.  Telephely címe, telefonszáma: 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 9. (Forrás üzletház, 1.emelet), +36-20-434-1513 

7.  Tanfolyamra való felvétel módja: személyesen az ügyfélszolgálati irodában személyi igazolvánnyal, lakcímkártyával, jogosítvánnyal (ha van más 
kategóriára) és az alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvánnyal továbbá a jelentkezési lap kitöltésével és a tandíj első részletének befizetésével. 

8.  Előírt egészségi és PÁV alkalmassági vizsgálatok B kategóriában: 1. csoportú orvosi alkalmassági igazolás, 5. sikertelen forgalmi vizsga után PÁV 
alkalmassági vizsgálat szükséges a képzés folytatásához. 

9. A tanfolyamra történő felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei, az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésére vonatkozó 

rendelkezések: B kategóriás tanfolyamra történő felvétel feltételei: 16 és fél éves életkor,  kitöltött jelentkezési lap, autósiskolával megkötött képzési szerződés, 
elméleti tanfolyam és elméleti vizsga díjának befizetése. Elsősegélynyújtási ismeretek tantárgyból tanfolyam elvégzése nélkül is lehet vizsgát tenni. A vizsga alól 
azok a tanulók mentesülnek a 31/1992 (XII.19.) NM rendelet alapján, akik megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkeznek és ezt okirattal igazolni tudják. Az 
okirat másolatát a jelentkezési laphoz csatolni kell, amit az iskolavezető hitelesít. 

     Vizsgára bocsátás feltételei: elméleti vizsgára bocsátás feltételei: 16 éves és kilenc hónapos betöltött életkor; elméleti tanfolyam elvégzése és annak 
megkezdésétől számítva az eltelt idő kevesebb, mint 9 hónap; elméleti vizsgadíj befizetése; érvényes orvosi alkalmassági igazolás; alapfokú iskolai végzettség 
igazolása legkésőbb az első vizsga napján (külföldi bizonyítvány esetén egy héttel korábban) a közlekedési hatóság részére. Ha a tanuló az alapfokú iskolai 
végzettségét nem igazolta, annak teljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható, illetve részére vizsgaigazolás nem állítható ki.  A tanfolyam megkezdésétől 
számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tenni. Ezen határidőn túl a tanuló vizsgára kizárólag az elméleti tanfolyam megismétlését követően 
jelenthető. A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes. Amennyiben ez idő alatt az összes vizsgáját sikeresen nem teljesíti, akkor minden korábbi 
vizsgája érvényét veszti (kivéve az Elsősegélynyújtási ismeretek vizsga). Ebben az esetben a képzés folytatásához új tanfolyam elvégzése szükséges. A tanuló 
köteles nyilatkozni arról, ha a közúti  járművezetéstől bíróság vagy szabálysértési hatóság jogerősen eltiltotta, illetve ha hatósági eljárás folyik ellene. Gyakorlati 
vizsgára bocsátás feltételei: sikeres elméleti vizsga, 17. életév betöltése, kötelező gyakorlati óraszám (29 óra) levezetése és az előírt menettávolság (580 km) 
teljesítése, gyakorlati vizsgadíj befizetése. 

      a)  Az alapfokú iskolai végzettség igazolásának módja: A nyolc általános iskolai osztály elvégzésének hitelt érdemlő módon történő igazolása a 
következők szerint lehetséges:  a személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel, az iskolai végzettség 
igazolására szóló okmány eredeti vagy közjegyző vagy a kiállító által hitelesített példányával. Külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és 
annak hiteles fordításával (a hiteles fordítás nem kötelező  ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által 
létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban). A külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott 
elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon 
felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással,  amely kimondja,  hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget 
igazol vagy annak meglétét előfeltételezi.  

      b)  A közlekedési hatóság a sikeres vizsgáról kiállított vizsgaigazolást, az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére küldi meg.  

A vizsgaigazolás kiadásához szükséges dokumentumok: személyi igazolvány, lakcímkártya, jogosítvány (ha van más kategóriára), alapfokú iskolai végzettséget 
igazoló eredeti bizonyítvány továbbá sikeres elméleti és gyakorlati vizsga.  

      c)  A tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások (pl. elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésének 
igazolása) birtokában kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál a vezetői engedély kiállítását. 

10.  A tanuló által igényelt „B” kategóriás tanfolyam tantárgyai, a képzőszerv által tartott óraszám, az elméleti tanórák időtartama, továbbá 

a tantermi elméleti képzést végző képzőszerv megnevezése és elérhetőségei: A „B” kategóriás járművezetői tanfolyam kötelező tantárgyai, 
minimális óraszámai és azok időtartamai. Elméleti tanfolyam tantermi foglalkozásai: KRESZ (18 óra), A járművezetés elmélete (6 óra) , Szerkezeti és üzemeltetési 
ismeretek (4 óra). Az elméleti tanórák időtartama: 45 perc. Az elméleti tanfolyam elektronikus távoktatás (e-learning) keretében az e-Titán rendszerében is 
elvégezhető. A rendszerbe való első belépéstől kezdődően 60 óra illetve 90 nap áll rendelkezésre a tananyag elsajátítására. Gyakorlati oktatás: Alapoktatás (9 
óra), Főoktatás (20 óra – ebből 14 óra forgalmi, 4 óra országúti és 2 óra éjszakai vezetés). A gyakorlati oktatás során a kötelezően teljesítendő menettávolság: 
580 km. A gyakorlati tanórák időtartama: 50 perc. Tantermi elméleti oktatást a PÉCS 2017 AUTÓSISKOLÁ-val együttműködési szerződéses jogviszonyban álló    
Kék „T” Autósiskola (7622 Pécs, Nagy L. király u. 2.; telefonszáma: +36-72-515-032; ügyfélfogadási ideje: hétfőtől péntekig 11:00 – 13:00 és 14:00 – 16:00) végzi. 

11. Járműhasználat: a választható típusok, a tanuló által biztosított jármű esetén a használat feltételei  A gyakorlati oktatásra használt  
választható járműtípusokról az autósiskola honlapján és az ügyfélszolgálati irodában lehet tájékozódni. A gyakorlati képzés teljesítésére iskolánk lehetőséget ad a 
tanuló által biztosított jármű használatára is. Ebben az esetben a saját járműnek meg kell felelni az oktató járművekre rendeletben előírt feltételeknek, továbbá 
érvényes casco biztosítással is rendelkeznie kell. Az átalakítás és az üzemeltetés költségei a tanulót terhelik. A gyakorlati képzés díja ilyenkor úgy kerül 
megállapításra, hogy az aktuális óradíjból levonásra kerül egy liter üzemanyag fogyasztói ára. Saját jármű használata esetén a gyakorlati szakoktató a tanuló 
által megjelölt helyen kezdi és fejezi be a gyakorlati órát. 

12.  A hiányzás pótlásának módja: A foglalkozásokról való hiányzás pótlása a szakoktatóval illetve az iskolavezetővel történő egyeztetés alapján történik. 

13.  A tandíj összege (elméleti, gyakorlati bontásban), a tandíj befizetésének módja, azért nyújtott szolgáltatások tartalmának és díjainak 
tételes felsorolása, továbbá a megszerezni kívánt kategória szükséges egyéb díjai (vizsgadíjak, elsősegély- nyújtási ismeretek vizsga díja, 
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egyéb költségek): A vezetői engedély megszerzésének összköltsége három részből tevődik össze: a képzés díjából, a vizsgák díjából és a vezetői engedély 
megszerzésének vonzatköltségeiből. A képzés elméleti és gyakorlati oktatásból áll. Az elméleti tanfolyam elvégezhető tantermi vagy e-learning képzés 
formájában. A tantermi képzés díja diákok számára 30.400 Ft, egyéb esetben 33.400 Ft. Az e-learning tanfolyam ára: 29.400 Ft. Az elméleti tanfolyam díja és 
annak vizsgadíja, a közlekedési alapismeretek vizsga napján be nem töltött 20 éves életkor esetén, állami támogatás formájában 25.000 Ft értékhatárig 
visszaigényelhető. A gyakorlati oktatásra az autósiskola öt képzési alapcsomagot valamint öt kiegészítő csomagot kínál.  Alapcsomagok: 1. XS-es képzési csomag 
30 óra vezetéssel: 9 óra alapoktatás, 14 óra városi vezetés, 4 óra országúti vezetés, 2 óra éjszakai vezetés, 1 óra gyakorlati vizsga, 4.600 Ft-os óradíjjal. 2. S-es 
képzési csomag  40  óra vezetéssel: 10 óra alapoktatás, 21 óra városi vezetés, 6 óra országúti vezetés, 2 óra éjszakai vezetés, 1 óra gyakorlati vizsga, 4.400 Ft-os 
óradíjjal. 3. M-es képzési csomag 50 óra vezetéssel: 10 óra alapoktatás, 29 óra városi vezetés (amely magában foglal 2 óra hegyvidéki vezetést), 8 óra országúti 
vezetés (amely magában foglal 2 óra autópályán történő vezetést), 2 óra éjszakai vezetés, 1 óra gyakorlati vizsga, 4.200 Ft-os óradíjjal. 4. L-es képzési csomag 60 
óra vezetéssel: 12 óra alapoktatás, 35 óra városi vezetés (amely magában foglal 2 óra hegyvidéki vezetést), 10 óra országúti vezetés (amely magában foglal 2 óra 
autópályán történő vezetést), 2 óra éjszakai vezetés, 1 óra gyakorlati vizsga, 4.000 Ft-os óradíjjal. 5. XL-es csomag 70  vagy annál több óra vezetéssel: 16 óra 
alapoktatás, 39 óra városi vezetés (amely magában foglal 2 óra hegyvidéki vezetést), 12 óra országúti vezetés (amely magában foglal 2 óra autópályán történő 
vezetést), 2 óra éjszakai vezetés, 1 óra gyakorlati vizsga, 3.800 Ft-os óradíjjal.  Az alapcsomagok hétvégi (péntek 16:00 órától hétfő 06:00 óráig) óradíja: 5.500 
Ft/óra.  Kiegészítő csomagok:     I. Autópálya képzési csomag (2 óra autópályán történő vezetéssel 12.000 Ft/csomagdíjjal),  II. Hegyvidéki képzési csomag (2 óra 
hegyvidéki vezetéssel 12.000 Ft/csomagdíjjal),  III. 30 óra/hónap képzési csomag (havonta 30 óra vezetéssel  5.500 Ft-os óradíjjal) ,  IV. Háztól házig képzési 
csomag (a tanuló által meghatározott kiindulási és befejezési hellyel Pécs város területén belül, alapdíj + 700 Ft-os óradíjjal alkalmanként).  V. Hétvégi képzési 
csomag (péntek 16:00 órától hétfő 06:00 óráig) 5.500 Ft-os óradíjjal. Más képzőszervtől képzési igazolással áthelyezett tanuló óradíja: 4.500 Ft. Hétköznap 16:00 
óra után kezdődő gyakorlati órák díja: 5.000 Ft.  Tandíj megfizetésének módja: készpénzben az ügyfélszolgálati irodában nyitvatartási időben illetve az 
autósiskola Kereskedelmi és Hitelbanknál vezetett számlaszámára történő utalással (10400779-50526874-82571006). A hatósági elméleti vizsga díja 4.600 Ft, a 
hatósági gyakorlati vizsga díja 11.000 Ft. A vezetői engedély megszerzésének vonzatköltségei: orvosi alkalmassági vizsgálat (7.200 Ft), elsősegélynyújtási 
ismeretek tanfolyam e-learning (8.000 Ft) vagy tantermi képzés formájában (7.000 Ft), elsősegélynyújtási ismeretek vizsgadíja 7.900 Ft. Az első vezetői engedély 
kiállítása illetékmentes, egyéb esetben a kiállítás díja 4.000 Ft. Az autósiskola a képzési díjakra a beiratkozás napjától számítva két év árgaranciát vállal. Az 
árgarancia gyakorlati képzés esetén addig érvényes, ameddig az üzemanyag fogyasztói ára a 450 Ft/l értéket nem haladja meg. 

14.  Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei: Tantermi elméleti tanfolyam látogatása alól nincs mentesítés. Azonban a 
mozgássérült, a siket, a magyar nyelvet nem beszélő hallgatót kérésére az iskolavezető mentesítheti. Elsősegélynyújtó ismeretek tantárgyból  tanfolyam elvégzése 
nélkül is lehet vizsgát tenni. A vizsga alól azok a tanulók mentesülnek a 31/1992 (XII.19.) NM rendelet alapján, akik megfelelő szakirányú végzettséggel 
rendelkeznek és ezt okirattal igazolni tudják. Az okirat másolatát a jelentkezési laphoz csatolni kell, amit az iskolavezető hitelesít. 

15.  A tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja, a tanuló áthelyezés következményei: A tanuló kérésére 
az iskolavezető köteles kiállítani a „Képzési igazolás”-t 3 példányban és annak 2 példányát átadni a tanulónak 3 munkanapon belül. A befizetett, de le nem 
vezetett órák díját a képzőszerv az igazolás kiadásával egyidejűleg készpénzben visszafizeti. A „Képzési igazolás” kiadása díjmentes.  

16.  Oktatási helyszínek címe: Elméleti oktatás helyszíne: 7622 Pécs, Nagy L. király u. 2. Gyakorlati oktatás helyszíne: Pécs város és közvetlen környéke.  

17.  A pótórák igénylésének módja, díjai: A választott vezetési alapcsomag kötelező óraszáma feletti pótórákat a szakoktatónál illetve vele egyeztetve lehet 
igényelni. A pótórák minden képzési alapcsomagban 200 Ft/óra kedvezménnyel vehetők igénybe.  

18. Az engedélyező hatóság megnevezése, címe és telefonszáma, felügyeletet ellátó szervezetek megnevezése és elérhetőségei:  

Innovációs és Technológiai Minisztérium; Közlekedési és Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság, Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály;         
1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45. (telefonszám: +36-1-814-1800); Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási 
Főosztály Útügyi Osztály; 7630 Pécs, Hengermalom u. 2. Képzésfelügyelő: dr. Ignácz József (telefonszám: +36-72-896-269). 

19.  A vizsgázó jogai és kötelezettségei: Az autósiskola a vizsga helyéről és időpontjáról a tanulót a vizsga előtt legalább 5 nappal értesíti. A vizsgázónak a 
vizsga helyszínén a számára kiírt időpontban megfelelő öltözetben és állapotban kell megjelenni. Személyazonosságát érvényes személyi igazolvánnyal vagy 
személyazonosításra szolgáló egyéb érvényes okmánnyal (pl. útlevél) igazolnia kell. Amennyiben már rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel, akkor azt is be kell 
mutatni a vizsgabiztosnak. A hivatalos eredmény a vizsgajegyzőkönyvön szerepel, amelynek tudomásulvételét a vizsgázó aláírásával igazolja. Vizsgán meg nem 
jelenés illetve késés miatt meghiúsult, továbbá sikertelen vizsga esetén újabb vizsga csak a vizsgadíj ismételt megfizetése esetén tehető. Kivételt képez ha a 
vizsgázó távolmaradását legkésőbb a vizsga napját megelőző 6. napon a közlekedési hatóságnál személyesen vagy írásban bejelenti vagy orvosi igazolással 
indokolja a betegség megszűnését követő 8 napon belül. Amennyiben az orvos a jármű vezetését bármilyen formában korlátozza (pl. szemüveg, kontaktlencse, 
hallókészülék használata stb.), akkor a tanuló gyakorlati oktatás és vizsga során köteles ennek eleget tenni. A korlátozás alá eső dolgok hiánya miatt a forgalmi 
vizsga nem tartható meg. Ilyen esetben az anyagi felelősség a vizsgázót terheli.  

20.  Vizsgadíjak és azok megfizetésének módja: Elméleti vizsgadíj: 4.600 Ft, Gyakorlati vizsgadíj: 11.000 Ft, Elsősegélynyújtási ismeretek vizsgadíj: 7.900 
Ft. Az esetleges pótvizsgák díjai megegyeznek az alapvizsgák díjaival. Vizsgadíj megfizetésének módja: készpénzben az autósiskola ügyfélszolgálati irodájában  
nyitvatartási időben illetve sikertelen elméleti vizsga esetén a pótvizsgadíj a közlekedési hatóság pénztárában.  

21.  A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott fontosabb előírások: Azok számára, akik a 9. a) pont szerinti 
módon igazolták alapfokú iskolai végzettségüket a sikeres vizsgákat követően (elmélet, forgalom) a közlekedési hatóság vizsgaigazolást állít ki, amelyet három 
munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére. A vizsgaigazolás kiállításához szükséges dokumentumok: 
személyi igazolvány, lakcímkártya, jogosítvány (ha van más kategóriára), alapfokú iskolai végzettséget igazoló eredeti bizonyítvány. Az okmányiroda készíti el a 
járművezetésre jogosító vezetői engedélyt. A kiállításhoz szükséges dokumentumok: személyi igazolvány, lakcímkártya, jogosítvány (ha van más kategóriára), 
vizsgaigazolás, igazolás az elsősegélynyújtási ismeretek elvégzéséről,  orvosi alkalmassági igazolás. Az első vezetői engedély megszerzése illetékmentes. A „B” 
kategóriára érvényesített vezetői engedély a járművezető 18. életévének betöltéséig csak belföldön történő járművezetésre jog osít. A vezetési jogosultság első 
alkalommal történő megszerzésének napjától számított 2 évig  a vezetői engedély kezdő vezetői engedélynek minősül. Kezdő vezetői engedéllyel vontatást 
végezni nem szabad. Nem magyar állampolgár esetén a kiállításhoz szükséges 6 hónapos tartózkodási engedély vagy állandó bejelentett lakcím. 

Ezt az írásos tájékoztatót, amely PÉCS 2017 AUTÓSISKOLA vállalkozási feltételeit tartalmazza, a képzőszerv készítette el és végzi a 

szükséges módosításokat, aktualizálásokat a 24/2005 (IV.21.) GKM rendelet 2. számú melléklet szabályozása szerint.  Az írásos 
tájékoztató egy példányát a képzőszerv a tanfolyamra történő jelentkezéssel egyidejűleg a jelentkezőnek átadja. A tanfolyamra 
jelentkezők kellő tájékoztatása érdekében az ügyfélfogadásra szolgáló helyiségben jól látható helyen ki is függeszti, valamint az írásos 

tájékoztatóban megjelölt honlapján közzéteszi és folyamatosan aktualizálja. A képzőszervet népszerűsítő felhívásokban közzétett 
adatoktól az írásos tájékoztató adataiban eltérés nem mutatkozhat.  

 
Pécs, 2019. január 1.  
 
 

Eredményes felkészülést és sikeres vizsgát kíván a PÉCS 2017 AUTÓSISKOLA! 


