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Előírt életkor 17 év 
 

 
Járművezetői tanfolyamra történő jelentkezés feltételei 

 
 életkor 16.5 év 
 alapfokú iskolai végzettség (bemutatása az első elméleti vizsgán) 

 
Jelentkezéskor szükséges 

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

 
 
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 e-learning képzés. 
 

 
   KRESZ, Vezetéselmélet, Szerkezeti ismeretek:       28 óra  (7 alkalom) 

    Elméleti vizsga az előírt életkor előtt 3 hónappal.  
        
   Oktatási időpontok:  Kedd, Csütörtök, Péntek      17.00 - 20.30 óráig 

 
   

Gyakorlati tantárgyak és azok kötelező óraszámai, teljesítendő menettávolság 
 
Alapoktatás:    9 óra 
A jármű biztonsági ellenőrzése, technikai kezelése és manőverezési feladatok. 
Naponta maximum 2 óra tartható. 
 
Főoktatás:  20 óra 
Forgalmi feladatok oktatása.  
Naponta maximum 4 óra tartható, legalább két részben 1 óra szünet közbeiktatásával. 
Forgalmi vizsga 17. év betöltésekor. 
 
Menettávolság: minimum 580 km 
 
Vizsgák:  1 óra  
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                                                         Tandíjak 
 

A tanfolyam típusa megváltoztatható 1 alkalommal a gyakorlati oktatóval történt egyeztetés, 
valamint az autósiskolában leadott írásbeli kérvényt követően. 

 

Tanfolyam 
típusa 

Elméleti 
tandíj 

Elméleti 
vizsgadíj 

Gyakorlati 
tandíj 

(30óra) 
Vizsgadíj 

Gyakorlati 
tandíj 
(1óra) 

Összesen Megjegyzés Eü. 

N Normál 35.000 4.600 174.000 11.000 5.800 224.600 

H- P  
8.00–18.00  

heti 2 
alkalom 

10.000 

I Intenzív 35.000 4.600 189.000 11.000 6.300 239.600 

H-P 
8.00-18.00 

min.3 
alkalom 

10.000 

H Hétvégi 35.000 4.600 201.000 11.000 6.700 251.600 
Sz, V 

8.00-18.00 
10.000 

E Esti 35.000 4.600 186.000 11.000 6.200 236.600 
H-P 

18.00- 
10.000 

Á Áthelyezett 
Adminisztrációs      

díj         15.000 
--- --- 11.000 

típustól 
függően 

---  10.000 

VIP Egyéni megbeszélés szerint 

Aut Automata* 30.000 4.600 210.000 11.000 6.000 260.600 
H-P 

8.00-18.00 
10.000 

 

* A vezetői engedélybe a 15. 03. kód lesz bejegyezve, mellyel kizárólag automata 
tengelykapcsolóval működő személygépkocsi vezethető. Kiegészítő forgalmi vizsgával 
megszerezhető a kézi váltós személygépkocsi vezetésére való jogosultság. 

 

 

Részletfizetés Fizetési határidő Fizetés helye 

1. részlet elméleti képzés tandíja  +  elméleti vizsgadíj jelentkezéskor iroda 

2. részlet gyakorlati képzés   10 óra vezetés megkezdése előtt iroda 

3. részlet gyakorlati képzés   10 óra vezetés 10. órájában oktató 

4. részlet gyakorlati képzés   10 óra vezetés 20. órájában oktató 

5. részlet gyakorlati vizsgadíj vizsgára való kiírásnál oktató 

 pótórák                       30. levezetett óra után oktató 
 

 

A pótóra díja megegyezik az alapóra összegével. 

Diákoknak 5.000 Ft kedvezményt adunk a tandíjból, melyet a 4. részlet befizetésénél vehet 
igénybe. A táblázattól eltérő részletfizetést az oktatóval, illetve az iskolavezetővel lehet egyeztetni. 

 
 
 

                                                                                                                        


