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Előírt  életkor 18  év  (21.  év betöltésé ig  csak belfö ldön  érvényes)  

 

Járművezetői tanfolyamra történő jelentkezés feltételei 
 

 életkor   17.5 év 
 alapfokú iskolai végzettség (bemutatása az első elméleti vizsgán) 
  „B” kategóriás vezetői engedély 
  Eü. 2. csoportú alkalmasság 

 

Jelentkezéskor szükséges 
 

 érvényes vezetői engedély 
 felmentések alapjául szolgáló okirat bemutatása 
 elméleti tandíj befizetése 
 elméleti vizsgadíj befizetése 
 jelentkezési lap kitöltése (képzőszerv intézi online) 

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

Bü. tantárgy oktatása: 
Az e-learning tanfolyam elvégzése után, egyeztetett időpontban történik. 
 

Gyakorlati tantárgyak és azok kötelező óraszámai 
 

Alapoktatás:   6 óra 
A jármű technikai kezelését és a manőverezési feladatokat a gyakorlati oktató tanítja. 
Naponta maximum 2 óra tartható. 
Ezt követi a rutin és a Bü. vizsga, mely az életkor betöltése előtt is letehető.  

Főoktatás:  23 óra 
Forgalmi feladatok oktatása. Naponta maximum 4 óra, legalább két részben, 
1 óra szünet közbeiktatásával. Forgalmi vizsga: 18. év betöltésekor 

Vizsgák:    1 óra 
 

Menettávolság: 348 km 
 
 

  elmélet 50.000  vizsgadíjak 

  bizt.ell.ism. 30.000    elmélet  (K; Szü; Mv.)    13.800 

  gyakorlat    180.000    bizt.ell.ism 4.400 

  vizsgadíjak 32.700       rutin 3.500 

  összesen 292.700    forgalom    11.000 
 
 

Részletfizetés 
 

1.részlet Elméleti tandíj        + elméleti vizsgadíj 63.800.- tanfolyam első napján iroda 

2.részlet Bizt.ell.ism. tandíj                 + vizsgadíj 34.400.- oktatás előtt iroda 

3.részlet Alapoktatás             +  gyak. vizsgadíjak 50.500.-                                                       gyakorlati vezetés előtt iroda 

4.részlet        További oktatási órák több részletben 144.000.- vezetés közben oktató 
 

      Egy gyakorlati óradíj:      6.000 Ft 
      Pótórák díja:       6.000 Ft      
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                       C1  kategóriás jogosítvánnyal                       
 
Előírt  életkor 18  év  (21.  év betöltésé ig  csak belfö ldön  érvényes)  

 

Járművezetői tanfolyamra történő jelentkezés feltételei 
 

 életkor   18 év 
 alapfokú iskolai végzettség (bemutatása az első elméleti vizsgán) 
  2 éven belüli „C1” kategóriás vezetői engedély 
  Eü. 2. csoportú alkalmasság 

 

Jelentkezéskor szükséges 
 

 érvényes vezetői engedély 
 felmentések alapjául szolgáló okirat bemutatása 
 elméleti tandíj befizetése 
 elméleti vizsgadíj befizetése 
 jelentkezési lap kitöltése (képzőszerv intézi online) 

 
Az elméleti tantárgyak és azok kötelező óraszámai  
Elméleti képzés nincs, a Bü. tantárgy oktatása egyeztetett időpontban történik 16 órában. 
(Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetési ismeretek) 
 
 

Gyakorlati tantárgyak és azok kötelező óraszámai 
 

Alapoktatás:   6 óra 
A jármű technikai kezelését és a manőverezési feladatokat a gyakorlati oktató tanítja. 
Naponta maximum 2 óra tartható. Ezt követi a rutin és a Bü. vizsga 
  

Főoktatás:  8 óra 
Forgalmi feladatok oktatása. Naponta maximum 4 óra, legalább két részben, 
1 óra szünet közbeiktatásával.  

Vizsgák:    1 óra 
 

Menettávolság: 168 km 
 
 

  adminisztrációs díj 10.000  vizsgadíjak részletezése 

  Bü. 30.000   Bü. 4.400 

  gyakorlat    90.000   rutin 3.500 

  vizsgadíjak 18.900      forgalmi    11.000 

  összesen 148.900      
 

  Gyakorlati óradíj:              6.000 Ft 
 
 

Részletfizetés 
 

1.részlet Admin. díj + Bizt.ell.ism. tandíj   + vizsgadíj 44.400.- beiratkozáskor iroda 

2.részlet Alapoktatás             +  gyak. vizsgadíjak 50.500.- gyakorlati vezetés előtt iroda 

3.részlet További oktatási órák  54.000.-                                                       vezetés közben oktató 

4.részlet        Pótórák 6.000.-  oktató 
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                                 „D” kategória 
                                             autóbusz 

Előírt életkor 21 év ( 24. év betöltéséig csak belföldön érvényes) 
 

Járművezetői tanfolyamra történő jelentkezés feltételei 
 

 életkor 20.5 év   
 alapfokú iskolai végzettség (bemutatása az első elméleti vizsgán) 
  C kategóriás vezetői engedély 

(vagy 1 évnél nem régebbi C kat. vizsgaigazolás) 

 2. csoportú Eü. alkalmasság 
 

Jelentkezéskor szükséges 
 

 érvényes vezetői engedély  
 felmentések alapjául szolgáló okirat bemutatása 
 elméleti tandíj befizetése 
 elméleti vizsgadíj befizetése 
  jelentkezési lap kitöltése (képzőszerv intézi online) 
 

 

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

Bü. tantárgy oktatása 
Az e-learning elvégzése után, egyeztetett időpontban történik. 
 

Gyakorlati tantárgyak és azok kötelező óraszámai 
 

Alapoktatás:  6 óra 
A jármű technikai kezelését és a manőverezési feladatokat a gyakorlati oktató tanítja. 
Naponta maximum 2 óra tartható.  
Ezt követi a rutin és a Bü. vizsga, mely az előírt életkor előtt is letehető. 

Főoktatás:  23 óra 
Forgalmi feladatok oktatása. Naponta maximum 4 óra, legalább két részben, 
1 óra szünet közbeiktatásával. Forgalmi vizsga 24. év betöltésekor. 

Vizsgák:    2 óra 
 

Menettávolság: 348 km 

 

Gyakorlati óradíj:              6.000 Ft 
 

Részletfizetés 
 

1.részlet Elméleti tandíj        + elméleti vizsgadíj 44.600.- beiratkozásnál iroda 

2.részlet Bizt.ell.ismeretek tandíj       + vizsgadíj 34.400.- oktatás előtt iroda 

3.részlet Alapoktatás      + gyakorlati vizsgadíjak 58.000.-                                                       gyakorlati vezetés előtt iroda 

4.részlet       További oktatási órák 2 részletben 150.000.- vezetés közben iroda 

 
      Pótórák díja:       6.000 Ft   

  elmélet 40.000  vizsgadíjak 

  bizt.ell. ismeretek 30.000    elmélet ( K; Szü; ) 4.600 

  gyakorlat       186.000    biztonsági ellenőrzés 4.400 

  vizsgadíjak     31.000    rutin 3.500 

  összesen 287.000    forgalom    18.500 



                 „E” kategória                     
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                    pótkocsi  ( teherautó)       
 

Előírt életkor 18 év 
 

Járművezetői tanfolyamra történő jelentkezés feltételei 
 

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

 

Jelentkezéskor szükséges 
 

 érvényes vezetői engedély 
 felmentések alapjául szolgáló okirat bemutatása 
 elméleti tandíj befizetése 
 elméleti vizsgadíj befizetése 
 jelentkezési lap kitöltése (képzőszerv intézi online) 

 

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

Bü. tantárgy oktatása: 
Az e-learning elvégzése után, egyeztetett időpontban történik. 
 

Gyakorlati tantárgyak és azok kötelező óraszámai 
 

Alapoktatás:  6 óra 
A jármű technikai kezelését és a manőverezési feladatokat a gyakorlati oktató tanítja. 
Naponta maximum 2 óra tartható. 
Ezt követi a rutin vizsga.  

Főoktatás:  8 óra 
Forgalmi feladatok oktatása. Naponta max. 4 óra, legalább két részben, 
1 óra szünet közbeiktatásával. 
 

Vizsgák:   1 óra 
 

Menettávolság: 168 km 
 

  

                                     Gyakorlati óradíj:              6.000 Ft 

 
 

Részletfizetés 
 

1.részlet Elméleti tandíj          + elméleti vizsgadíj 44.200.- tanfolyam első napján iroda 

2.részlet Bizt.ell.ism. tandíj    + vizsgadíj 34.400.- oktatás előtt iroda 

3.részlet Alapoktatás               + gyak. vizsgadíjak 50.500.- gyakorlati vezetés előtt iroda 

4.részlet       További oktatási órák több részletben 49.400.- vezetés közben oktató 

 
                     Pótórák díja:    6.000 Ft 

 

  elmélet 35.000  vizsgadíjak részletezése 

  biztonsági ell. ism. 30.000    elmélet, K, Szü 9.200 

  gyakorlat    90.000    biztonsági ell. ism. 4.400 

  vizsgadíjak      28.100    rutin 3.500 

  összesen 178.500    forgalom    11.000 


