Tel:
06 1 / 216-1452
Tel/fax: 06 1 / 219-0524
Mobil: 06 30 / 9121212
www.patiautosiskola.hu

„A1” motorkerékpár

1095 B udapes t, Mester u. 36.

„B” kategóriás jogosítvánnyal

Előírt életko r: 17 év felett
Járművezetői tanfolyamra történő jelentkezés feltételei


„B” kategóriás vezetői engedély
alapfokú iskolai végzettség (bemutatása az első elméleti vizsgán)



Jelentkezéskor szükséges





jelentkezési lap kitöltése (képzőszerv intézi online)
érvényes vezetői engedély
elméleti tandíj befizetése
elméleti vizsgadíj befizetése

Az elméleti tantárgyak és azok kötelező óraszámai (felmentés nem adható)
Tantermi képzést nem indítunk, az elméleti tanfolyam e-learning formában végezhető el.

Gyakorlati tantárgyak és azok kötelező óraszámai, teljesítendő menettávolság
Alapoktatás: 1 óra
A jármű biztonsági ellenőrzése, technikai kezelése és manőverezési feladatok.
Főoktatás:
1óra
Forgalmi feladatok oktatása.
Vizsga:

1 óra

Menettávolság:

30 km

A motoros öltözet kötelező a gyakorlati órákon és a vizsgákon!

regisztrációs díj
elmélet
gyakorlat
vizsgadíjak
összesen

15.000
20.000
13.500
15.600
64.100

Gyakorlati óradíj:

4.500 Ft

vizsgadíjak részletezése
elmélet
4.600
forgalom
11.000

Részletfizetés
1. részlet
2. részlet
3. részlet

Reg. d. + elméleti + elméleti vizsgadíj
Gyakorlati tandíj + forgalmi vizsgadíj
Pótórák

39.600.24.500.4.500.-

tanfolyam első napján
gyakorlati vezetés előtt

iroda
iroda
iroda

A pótvizsgadíj fizetése az oktatónál történik.

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/006626

Tel:
06 1 / 216-1452
Tel/fax: 06 1 / 219-0524
Mobil: 06 30 / 9121212
www.patiautosiskola.hu

„A1” motorkerékpár

1095 B udapes t, Mester u. 36.

Előírt életko r: 16 év
Járművezetői tanfolyamra történő jelentkezés feltételei



életkor
15.5 év
alapfokú iskolai végzettség (bemutatása az első elméleti vizsgán)

Jelentkezéskor szükséges





jelentkezési lap kitöltése (autósiskola intézi online)
érvényes orvosi alkalmassági vélemény
elméleti tandíj befizetése
elméleti vizsgadíj befizetése

Az elméleti tantárgyak és azok kötelező óraszámai (felmentés nem adható)
Elméleti tanfolyamról való hiányzást a „Jelenléti ív” elmaradt aláírása igazolja
Az elméleti pótfoglalkozás díja 3.000 Ft/tanóra. Kivétel az e-learning képzés.
KRESZ, Járművezetés elmélete, Szerkezeti ismeretek
Elméleti vizsga: az előírt életkor előtt 3 hónappal

22 óra

Oktatási napok: Kedd, Csütörtök, Péntek

17.00 – 20.30 óráig

Gyakorlati tantárgyak és azok kötelező óraszámai
Alapoktatás:
6 óra
A jármű biztonsági ellenőrzése, technikai kezelése és manőverezési feladatok.
Naponta max. 2 óra tartható.
Ezt követi a járműkezelési vizsga. Felmentés nem adható.
Főoktatás:
10 óra
Forgalmi feladatok oktatása. Naponta max. 4 óra, legalább két részben,
1 óra szünet közbeiktatásával.
Gyakorlati vizsga: 16. év
Vizsgák:

1 óra

Menettávolság:

240 km A motoros öltözék kötelező a gyakorlati órákon és a vizsgákon!

regisztrációs díj

15.000

elmélet

20.000

gyakorlat

68.000

elmélet

4.600

vizsgadíjak

20.300

járműkezelés

4.700

összesen

vizsgadíjak

123.300

Egy gyakorlati óradíj:

forgalom

11.000

4.000 Ft
Részletfizetés

1. részlet
2. részlet
3. részlet

Reg. d. + elmélet + elméleti vizsgadíj
Gyakorlat
+ vizsgadíjak
Pótórák

39.600.83.700.4.000.-

tanfolyam első napján
gyakorlati vezetés előtt

A pótvizsgadíj fizetése az oktatónál történik.

iroda
iroda
iroda

Tel:
06 1 / 216-1452
Tel/fax: 06 1 / 219-0524
Mobil: 06 30 / 9121212
www.patiautosiskola.hu

„A2” motorkerékpár
maximum 35kw, vagy 0.2 kw/kg

1095 B udapes t, Mester u. 36.

Előírt életko r 18 év
Járművezetői tanfolyamra történő jelentkezés feltételei



életkor
17.5 év
alapfokú iskolai végzettség (bemutatása az első elméleti vizsgán)

Jelentkezéskor szükséges






jelentkezési lap kitöltése (képzőszerv intézi online)
érvényes orvosi alkalmassági vélemény
elméleti tandíj befizetése
elméleti vizsgadíj befizetése

Az elméleti tantárgyak és azok kötelező óraszámai (felmentés nem adható)
Tantermi képzést nem indítunk, az elméleti tanfolyam e-learning formában végezhető el.
KRESZ , Járművezetés elmélete, Szerkezeti ismeretek:
Elméleti vizsga: az előírt életkor előtt 3 hónappal

22 óra

Oktatási napok: Kedd, Csütörtök, Péntek

17.00 - 20.30 óráig

Gyakorlati tantárgyak és azok kötelező óraszámai, teljesítendő menettávolság
Alapoktatás:
6 óra
A jármű biztonsági ellenőrzése, technikai kezelése, manőverezési feladatok.
Naponta max. 2 óra tartható.
Ezt követi a járműkezelési vizsga. Felmentés nem adható.
Főoktatás:
10 óra
Forgalmi feladatok oktatása. Naponta max. 4 óra, legalább két részben,
1 óra szünet közbeiktatásával.
Gyakorlati vizsga: 18. év
Vizsgák:

1 óra

Menettávolság:

240 km A motoros öltözet kötelező a gyakorlati órákon és a vizsgákon!

regisztrációs díj

15.000

elmélet

20.000

gyakorlat

68.000

elmélet

4.600

vizsgadíjak

20.300

járműkezelés

4.700

összesen
Gyakorlati óradíj:

vizsgadíjak részletezése

123.300

forgalom

11.000

4.000 Ft

Részletfizetés
1. részlet
2. részlet
3. részlet

Reg. d. + Elmélet + elméleti vizsgadíj
Gyakorlat
+ vizsgadíjak
Pótórák

39.600.83.700.4.000.-

tanfolyam első napján
gyakorlati vezetés előtt

A pótvizsgadíj fizetése az oktatónál történik.
Felnőttképzési nyilvántartási szám.: B/2020/006626

iroda
iroda
iroda

Tel:
06 1 / 216-1452
Tel/fax: 06 1 / 219-0524
Mobil: 06 30 / 9121212
www.patiautosiskola.hu

„A2” motorkerékpár

1095 B udapes t, Mester u. 36.

„A1” engedéllyel, 2 éven belül
(maximum 35kw, vagy 0.2 kw/kg)

Előírt életko r 18 . év
Járművezetői tanfolyamra történő jelentkezés feltételei
 életkor
18. év
 A1 kategóriás vezetői engedély, amely 2 évnél nem régebbi
és a sikeres elméleti vizsga megléte 2 éven belül van A1 alkategóriára
 alapfokú iskolai végzettség
Jelentkezéskor szükséges
 jelentkezési lap kitöltése (képzőszerv intézi online)

 érvényes vezetői engedély, vagy az elméleti vizsga igazolása
 járműkezelési vizsgadíj befizetése
Gyakorlati tantárgyak és azok kötelező óraszámai, teljesítendő menettávolság
Alapoktatás:
4óra
A jármű biztonsági ellenőrzése, technikai kezelése és manőverezési feladatok.
Naponta maximum 2 óra tartható.
Ezt követi a járműkezelési vizsga. Felmentés nem adható.
Főoktatás:
8 óra
A forgalmi feladatok oktatása. Naponta maximum 4 óra, legalább két részben,
1 óra szünet közbeiktatásával.
Gyakorlati vizsga: 18. év
Vizsga:

1 óra

Menettávolság:

180 km A motoros öltözet kötelező a gyakorlati órákon és a vizsgákon!

regisztrációs díj

15.000

gyakorlat
vizsgadíjak

58.500
15.700

összesen

89.200

Gyakorlati óradíj:

vizsgadíjak részletezése
járműkezelés
forgalom

4.700
11.000

4.500 Ft

Részletfizetés
1. részlet
2. részlet
3. részlet

Reg. díj + Alapoktatás + Jk. vizsgadíj
Főoktatás
+ forg. vizsgadíj
Pótórák

37.700.51.500.4.500.-

gyakorlati vezetés előtt
vezetés közben

iroda
iroda
iroda

A pótvizsgadíj fizetése az oktatónál történik.
Felnőttképzési nyilvántartási szám.: B/2020/006626

Tel:
06 1 / 216-1452
Tel/fax: 06 1 / 219-0524
Mobil: 06 30 / 9121212
www.patiautosiskola.hu

„A2” motorkerékpár
„A1” engedéllyel, 2 éven kívül
(maximum 35kw, vagy 0.2 kw/kg)

1095 B udapes t, Mester u. 36.

Előírt életko r 18 . év
Járművezetői tanfolyamra történő jelentkezés feltételei
 életkor
17.5 év
 A1 kategóriás vezetői engedély, amely 2 évnél régebbi
 alapfokú iskolai végzettség (bemutatása az első elméleti vizsgán)
Jelentkezéskor szükséges





jelentkezési lap kitöltése (képzőszerv intézi online)
érvényes vezetői engedély
elméleti tandíj befizetése
járműkezelési vizsgadíj befizetése

Az elméleti tantárgyak és azok kötelező óraszámai (felmentés nem adható)
Tantermi képzést nem indítunk, az elméleti tanfolyam e-learning formában végezhető el.
Gyakorlati tantárgyak és azok kötelező óraszámai, teljesítendő menettávolság
Alapoktatás:
2 óra
A jármű biztonsági ellenőrzése, technikai kezelése és manőverezési feladatok.
Naponta max. 2 óra tartható.
Ezt követi a járműkezelési vizsga. Felmentés nem adható.
Főoktatás:
6 óra
A forgalmi feladatok oktatása. Naponta max. 4 óra, legalább két részben,
1 óra szünet közbeiktatásával.
Gyakorlati vizsga: min. 18. év és 2 éves „A1”-es vezetői engedély
Vizsga:

1 óra

Menettávolság:

120 km A motoros öltözet kötelező a gyakorlati órákon és a vizsgákon!

regisztrációs díj

15.000

elmélet

20.000

gyakorlat

40.500

elmélet

4.600

vizsgadíjak

20.300

járműkezelés

4.700

összesen

95.800

forgalom

Gyakorlati óradíj:

vizsgadíjak részletezése

11.000

4.500 Ft
Részletfizetés

1. részlet
2. részlet
3. részlet

Reg.d. + elmélet + elméleti vizsgadíj
Gyakorlat
+ vizsgadíjak
Pótórák

39.600.56.200.4.500.-

tanfolyam első napján
gyakorlati vezetés előtt

iroda
iroda
iroda

A pótvizsgadíj fizetése az oktatónál történik.
Felnőttképzési nyilvántartási szám.: B/2020/006626

Tel:
06 1 / 216-1452
Tel/fax: 06 1 / 219-0524
Mobil: 06 30 / 9121212
www.patiautosiskola.hu

„A” motorkerékpár

1095 B udapes t, Mester u. 36.

Előírt életko r 24 év
Járművezetői tanfolyamra történő jelentkezés feltételei



életkor
23.5 év
alapfokú iskolai végzettség (bemutatása az első elméleti vizsgán)

Jelentkezéskor szükséges





jelentkezési lap kitöltése (képzőszerv intézi online)
érvényes orvosi alkalmassági vélemény, vagy vezetői engedély
elméleti tandíj befizetése
elméleti vizsgadíj befizetése

Az elméleti tantárgyak és azok kötelező óraszámai (felmentés nem adható)
Tantermi képzést nem indítunk, az elméleti tanfolyam e-learning formában végezhető el.
KRESZ, Járművezetés elmélete, Szerkezeti ismeretek:
Elméleti vizsga: előírt életkor előtt 3 hónappal
Oktatási napok: Kedd, Csütörtök, Péntek

22 óra

17.00 – 20.30 óráig

Gyakorlati tantárgyak és azok kötelező óraszámai
Alapoktatás: 10 óra
A jármű biztonsági ellenőrzése, technikai kezelése és manőverezési feladatok.
Naponta max. 2 óra tartható.
Ezt követi a járműkezelési vizsga. Felmentés nem adható.
Főoktatás: 16 óra
Forgalmi feladatok oktatása. Naponta max. 4 óra, legalább két részben,
1 óra szünet közbeiktatásával.
Gyakorlati vizsga: 24. év
Vizsgák:

1 óra

Menettávolság: 390 km A motoros öltözet kötelező a gyakorlati órákon és a vizsgákon!
regisztrációs díj

15.000

elméleti tandíj

35.000

gyakorlati tandíj
vizsgadíjak
összesen
Egy gyakorlati óradíj:

vizsgadíjak

108.000
20.300
178.300

elmélet

4.600

járműkezelés

4.700

forgalom

11.000

4.000 Ft
Részletfizetés

1. részlet
2. részlet
3. részlet
4. részlet

Reg. d. + Elmélet + elméleti vizsgadíj
Alapoktatás
+ járműkez. vizsgadíj
Főoktatás
+ forg. vizsgadíj
Pótórák

54.600.44.700.79.000.4.000.-

tanfolyam első napján
gyakorlati vezetés előtt
vezetés közben

iroda
iroda
iroda
iroda

A pótvizsgadíj fizetése az oktatónál történik.
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/006626

Tel:
06 1 / 216-1452
Tel/fax: 06 1 / 219-0524
Mobil: 06 30 / 9121212
www.patiautosiskola.hu

„A” motorkerékpár

1095 B udapes t, Mester u. 36.

„A1” engedéllyel 2 éven belül
(korlátozás nélküli)

Előírt életko r 24. év
Járművezetői tanfolyamra történő jelentkezés feltételei
 életkor
24. év
 A1 kategóriás vezetői engedély, amely 2 évnél nem régebbi
és a sikeres elméleti vizsga megléte 2 éven belül van az A1 alkategóriára
 alapfokú iskolai végzettség
Jelentkezéskor szükséges
 jelentkezési lap kitöltése (képzőszerv intézi online)
 érvényes vezetői engedély, vagy az elméleti vizsga igazolása
 járműkezelési vizsgadíj befizetése
Gyakorlati tantárgyak és azok kötelező óraszámai, teljesítendő menettávolság
Alapoktatás:
6 óra
A jármű biztonsági ellenőrzése, technikai kezelése és manőverezési feladatok.
Naponta maximum 2 óra tartható.
Ezt követi a járműkezelési vizsga. Felmentés nem adható.
Főoktatás:
10 óra
A forgalmi feladatok oktatása. Naponta maximum 4 óra, legalább két részben,
1 óra szünet közbeiktatásával.
Gyakorlati vizsga: 24. év
Vizsga:

1 óra

Menettávolság:

240 km A motoros öltözék kötelező a gyakorlati órákon és a vizsgákon!

regisztrációs díj

10.000

gyakorlat
vizsgadíjak

76.500
15.700

összesen

vizsgadíjak részletezése
járműkezelés
forgalom

4.700
11.000

102.200

Gyakorlati óradíj:

4.500 Ft
Részletfizetés

1. részlet
2. részlet
3. részlet

Reg. díj + Alapoktatás + Jk. vizsgadíj
Főoktatás
+ forg. vizsgadíj
Pótórák

41.700.- gyakorlati vezetés előtt
60.500.- vezetés közben
4.500.-

iroda
iroda
iroda

A pótvizsgadíj fizetése az oktatónál történik.

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/006626

Tel:
06 1 / 216-1452
Tel/fax: 06 1 / 219-0524
Mobil: 06 30 / 9121212
www.patiautosiskola.hu

„A” motorkerékpár

1095 B udapes t, Mester u. 36.

„A1” engedéllyel 2 éven kívül
(korlátozás nélküli)
Előírt életko r 24. év
Járművezetői tanfolyamra történő jelentkezés feltételei

 életkor
23.5 év
 A1 vagy A2 kategóriás vezetői engedély, amely 2 éven kívüli
 alapfokú iskolai végzettség (bemutatása az első elméleti vizsgán)
Jelentkezéskor szükséges


jelentkezési lap kitöltése (képzőszerv intézi online)
 érvényes vezetői engedély
 elméleti tandíj befizetése
 járműkezelési vizsgadíj befizetése
Az elméleti tantárgyak és azok kötelező óraszámai (felmentés nem adható)
Tantermi képzést nem indítunk, az elméleti tanfolyam e-learning formában végezhető el.
Gyakorlati tantárgyak és azok kötelező óraszámai, teljesítendő menettávolság
Alapoktatás:
4 óra
A jármű biztonsági ellenőrzése, technikai kezelése és manőverezési feladatok.
Naponta max. 2 óra tartható.
Ezt követi a járműkezelési vizsga. Felmentés nem adható.
Főoktatás:
6 óra
Forgalmi feladatok oktatása, naponta maximum 4 óra, legalább két részben,
1 óra szünet közbeiktatásával.
Gyakorlati vizsga: min. 24. év és 2 éves „A1”-es vezetői engedély
Vizsga:

1 óra

Menettávolság:

150 km A motoros öltözet kötelező a gyakorlati órákon és a vizsgákon!

regisztrációs díj

15.000

elmélet

20.000

gyakorlat

49.500

elmélet

4.600

vizsgadíjak

20.300

járműkezelés

4.700

összesen
Gyakorlati óradíj:

104.800

vizsgadíjak részletezése

forgalom

11.000

4.500 Ft

Részletfizetés
1. részlet
2. részlet
3. részlet

Reg. d. + elmélet + elméleti vizsgadíj
Gyakorlat
+ vizsgadíjak
Pótórák

39.600.tanfolyam első napján
65.200.gyakorlati vezetés előtt
4.500..
A pótvizsgadíj fizetése az oktatónál történik.

iroda
iroda
iroda

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/006626

Tel:
06 1 / 216-1452
Tel/fax: 06 1 / 219-0524
Mobil: 06 30 / 9121212
www.patiautosiskola.hu

„A” motorkerékpár

1095 B udapes t, Mester u. 36.

„A2” engedéllyel, 2 éven belül
(korlátozás nélküli)

Előírt életko r 24. év
Járművezetői tanfolyamra történő jelentkezés feltételei
 életkor
24. év
 A2 kategóriás vezetői engedély, amely 2 évnél nem régebbi
és a sikeres elméleti vizsga megléte 2 éven belül van A2 alkategóriára
 alapfokú iskolai végzettség
Jelentkezéskor szükséges
 jelentkezési lap kitöltése (képzőszerv intézi online)
 érvényes vezetői engedély, vagy az elméleti vizsga igazolása
 járműkezelési vizsgadíj befizetése
Gyakorlati tantárgyak és azok kötelező óraszámai, teljesítendő menettávolság
Alapoktatás:
4 óra
A jármű biztonsági ellenőrzése, technikai kezelése és manőverezési feladatok.
Naponta maximum 2 óra tartható.
Ezt követi a járműkezelési vizsga. Felmentés nem adható.
Főoktatás:
8 óra
A forgalmi feladatok oktatása. Naponta maximum 4 óra, legalább két részben,
1 óra szünet közbeiktatásával.
Gyakorlati vizsga: 24. év
Vizsga:

1 óra

Menettávolság:

180 km A motoros öltözék kötelező a gyakorlati órákon és a vizsgákon!

regisztrációs díj

10.000

gyakorlat
vizsgadíjak

58.500
15.700

összesen

84.200

Gyakorlati óradíj:

vizsgadíjak részletezése
járműkezelés
forgalom

4.700
11.000

4.500 Ft
Részletfizetés

1. részlet
2. részlet
3. részlet

Reg. díj + Alapoktatás + Jk. vizsgadíj
Főoktatás
+ forg. vizsgadíj
Pótórák

32.700.- gyakorlati vezetés előtt
51.500.- vezetés közben
4.500.-

iroda
iroda
iroda

A pótvizsgadíj fizetése az oktatónál történik.
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/006626

Tel:
06 1 / 216-1452
Tel/fax: 06 1 / 219-0524
Mobil: 06 30 / 9121212
www.patiautosiskola.hu

„A” motorkerékpár

1095 B udapes t, Mester u. 36.

„A2” engedéllyel, 2 éven kívül
(korlátozás nélküli)
Előírt életko r 20. év
Járművezetői tanfolyamra történő jelentkezés feltételei

 életkor
19.5 év
 A2 kategóriás vezetői engedély, amely 2 éven kívüli
 alapfokú iskolai végzettség (bemutatása az első elméleti vizsgán)
Jelentkezéskor szükséges


jelentkezési lap kitöltése (képzőszerv intézi online)
 érvényes vezetői engedély
 elméleti tandíj befizetése
 járműkezelési vizsgadíj befizetése
Az elméleti tantárgyak és azok kötelező óraszámai (felmentés nem adható)
Tantermi képzést nem indítunk, az elméleti tanfolyam e-learning formában végezhető el.
Gyakorlati tantárgyak és azok kötelező óraszámai, teljesítendő menettávolság
Alapoktatás:
2 óra
A jármű biztonsági ellenőrzése, technikai kezelése és manőverezési feladatok.
Naponta max. 2 óra tartható.
Ezt követi a járműkezelési vizsga. Felmentés nem adható.
Főoktatás:
6 óra
Forgalmi feladatok oktatása, naponta maximum 4 óra, legalább két részben,
1 óra szünet közbeiktatásával.
Gyakorlati vizsga: min. 20. év és 2 éves „A2”-es vezetői engedély
Vizsga:

1 óra

Menettávolság:

120 km A motoros öltözet kötelező a gyakorlati órákon és a vizsgákon!

regisztrációs díj

15.000

elmélet

20.000

gyakorlat

40.500

elmélet

4.600

vizsgadíjak

20.300

járműkezelés

4.700

összesen

95.800

forgalom

Gyakorlati óradíj:

vizsgadíjak részletezése

11.000

4.500 Ft

Részletfizetés
1. részlet
2. részlet
3. részlet

Reg. d. + elmélet + elméleti vizsgadíj
Gyakorlat
+ vizsgadíjak
Pótórák

39.600.tanfolyam első napján
56.200.gyakorlati vezetés előtt
4.500..
A pótvizsgadíj fizetése az oktatónál történik.

iroda
iroda
iroda

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/006626

