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Vállalkozási feltételek 
Segédmotoros kerékpár "AM" 

Kérem az alábbiakat szíveskedjék figyelmesen elolvasni! 

1. A Jelentkezési és Vizsgalapot az elméleti vizsgára jelentkezés előtt az iskola tölti ki, 
a személyigazolványa és lakcím kártyája alapján. 

2. A vezetői engedélyt (ha van), a tanfolyam ideje alatt be kell mutatni, és arról 
fénymásolatot kell készíteni. A jelentkezési lap nyilatkozat rovatainak kérdéseire a 
valóságnak megfelelően, IGEN-el vagy NEM-el kell válaszolni. 

 
Tanfolyamra az vehető fel: 

● aki a jelentkezés időpontjában 13 és fél életévet betöltötte 
● aki nincs a vezetéstől eltiltva 
● írni, olvasni tud 

Az alapvizsgadíj tartalmazza: 

Elmélet 4600 Ft 

Járműkezelői 3600 Ft 

Forgalmi vizsga 3600 Ft 

Összesen 11.800 Ft 

 

Kötelező elméleti tanfolyam: Csak e-learning képzéssel!! 

Gyakorlati vizsgák: 14 év betöltése után 

Az oktatás során és a vizsgán MOTOROS VÉDŐFELSZERELÉS használata KÖTELEZŐ! 

Vezetési órák kötelező minimuma: 



Alap 4 óra 

Forgalom 6 óra 

Összesen 10 óra és legalább 100 km + 1 óra 
vizsga 

 
Jelentkezéskor kell befizetni az elméleti tanfolyam díját és vizsgadíjat, 24.600 Ft-ot; 
Forgalmi vizsga előtt a vezetés díját és a vizsga díját : 11 x 5000 Ft (vezetés) + 7200 Ft 
(vizsga) = 62.200 Ft-ot, és az esetleges motorkölcsönzés díját. 

A gyakorlati vezetés óradíja: 5000 Ft + motorkölcsönzés. 

Az iskola motorján történő gyakorlásért 1000 Ft/óra díjat kell fizetni. 

A tanfolyam kezdési időpontja 2020. 
tantermi előadások:   (H,K,Cs: 16.30-19.40-ig) 

Jelentkezés helye: Sopron, Fövényverem út 1. 

Áthelyezési kérelmét ügyfélfogadási időben a bejelentést követő munkanapon teljesítjük. 
(Amennyiben rendezte adósságát, ha van!) 

Áthelyezés esetén adminisztrációs költség 6.000 Ft. 

A gyakorlati vezetés díja üzemanyagár emelkedés esetén változhat! 

Vizsgára csak felkészült tanulót engedünk! (Nekünk fontos az eredmény!) 

Gyakorlás során a motorban okozott kárt a tanuló köteles megtéríteni. 

Motorkerékpár "A" (2 éven belüli Ak vagy A2-vel) 

Kérem az alábbiakat szíveskedjék figyelmesen elolvasni! 

1. A Jelentkezési és Vizsgalapot az elméleti vizsgára jelentkezés előtt az iskola tölti ki, 
a személyigazolványa és lakcímkártyája (és vezetői engedély, ha van) alapján. 

2. A vezetői engedélyt, a tanfolyam ideje alatt be kell mutatni, és arról fénymásolatot 
kell készíteni. A jelentkezési lap nyilatkozat rovatainak kérdéseire a valóságnak 
megfelelően, IGEN-el vagy NEM-el kell válaszolni. 

Tanfolyamra az vehető fel: 

● aki a jelentkezés időpontjában 2 éven belüli A1 jogosítványt szerzett 
● aki 24. életévét betöltötte 
● aki gépjármű vezetésére orvosilag alkalmas és nincs a vezetéstől eltiltva 
● aki 8 általános iskola végzettségét bizonyítvánnyal igazolja 



Az alapvizsgadíj tartalmazza: 

Járműkezelői /bizt.ellenőrzés, 
manőverezés/ 

4700 Ft 

Forgalmi vizsga díja 11.000 Ft 

Összesen 15.700 Ft 

 
Gyakorlati vizsgák: 24 év betöltése után 

Az oktatás során és a vizsgán MOTOROS VÉDÕFELSZERELÉS használata KÖTELEZŐ! 
 
Vezetési órák kötelező minimuma: 

Alap 4 óra 

Forgalom 8 óra 

Összesen 12 óra és legalább 180 km + 1 óra 
vizsga 

 
Jelentkezéskor kell befizetni az alapóra díját és a járműkezelési vizsga díját : 4 x 5.000 Ft 
(vezetés) + 4.700 Ft (vizsga) = 24.700 Ft-ot. 

Forgalmi vizsga előtt a forgalmi vezetés díját és a forgalmi vizsga díját : 9 x 5.000 Ft 
(vezetés) + 11.000 Ft (vizsga) = 56.000 Ft-ot, és az esetleges motorkölcsönzés díját. 

A gyakorlati vezetés óradíja: 5.000 Ft + motorkölcsönzés. 

 Az iskola motorján történő gyakorlásért +1500 Ft/óra díjat kell fizetni. 

Gyakorlás során a motorban okozott kárt a tanuló köteles megtéríteni! 

Jelentkezés helye: Sopron, Fövényverem út 1. 

Áthelyezési kérelmét ügyfélfogadási időben a bejelentést követő munkanapon teljesítjük. 
(Amennyiben rendezte adósságát, ha van!)! 

Áthelyezés esetén adminisztrációs költség 10.000 Ft! 
 
A gyakorlati vezetés díja üzemanyagár emelkedés esetén változhat! 

Vizsgára csak felkészült tanulót engedünk! (Nekünk fontos az eredmény!)  

  



Motorkerékpár "A" (2 éven belüli A1-el) 

Kérem az alábbiakat szíveskedjék figyelmesen elolvasni! 

1. A Jelentkezési és Vizsgalapot az elméleti vizsgára jelentkezés előtt az iskola tölti ki, 
a személyigazolványa és lakcímkártyája (és vezetői engedély, ha van) alapján. 

2. A vezetői engedélyt , a tanfolyam ideje alatt be kell mutatni, és arról fénymásolatot 
kell készíteni. A jelentkezési lap nyilatkozat rovatainak kérdéseire a valóságnak 
megfelelően, IGEN-el vagy NEM-el kell válaszolni. 

Tanfolyamra az vehető fel: 

● aki a jelentkezés időpontjában 2 éven belüli A1 jogosítványt szerzett 
● aki 24. életévét betöltötte 
● aki gépjármű vezetésére orvosilag alkalmas és nincs a vezetéstől eltiltva 
● aki 8 általános iskola végzettségét bizonyítvánnyal igazolja 

Az alapvizsgadíj tartalmazza: 

Járműkezelői /bizt.ellenőrzés, 
manőverezés/ 

4700 Ft 

Forgalmi vizsga díja 11.000 Ft 

Összesen 15.700 Ft 

 
Gyakorlati vizsgák: 24 év betöltése után 

Az oktatás során és a vizsgán MOTOROS VÉDÕFELSZERELÉS használata KÖTELEZŐ!  

Vezetési órák kötelező minimuma: 

Alap 6 óra 

Forgalom 10 óra 

Összesen 16 óra és legalább 240 km + 1 óra 
vizsga 

 
Jelentkezéskor kell befizetni a az alapóra díját és a járműkezelési vizsga díját : 6 x 5.000 Ft 
(vezetés) + 4.700 Ft (vizsga) = 34.700 Ft-ot. 

Forgalmi vizsga előtt a forgalmi vezetés díját és a forgalmi vizsga díját : 11 x 5.000 Ft 
(vezetés) + 11.000 Ft (vizsga) = 66.000 Ft-ot, és az esetleges motorkölcsönzés díját. 



A gyakorlati vezetés óradíja: 5.000 Ft + motorkölcsönzés. 

Az iskola motorján történő gyakorlásért +1.500 Ft/óra díjat kell fizetni. 

Gyakorlás során a motorban okozott kárt a tanuló köteles megtéríteni! 

Jelentkezés helye: Sopron, Fövényverem út 1. 

Áthelyezési kérelmét ügyfélfogadási időben a bejelentést követő munkanapon teljesítjük. 
(Amennyiben rendezte adósságát, ha van!)! 

Áthelyezés esetén adminisztrációs költség 10.000 Ft! 

A gyakorlati vezetés díja üzemanyagár emelkedés esetén változhat! 

Vizsgára csak felkészült tanulót engedünk! (Nekünk fontos az eredmény!) 

Motorkerékpár "A" (2 éven túli A1-el) 

Kérem az alábbiakat szíveskedjék figyelmesen elolvasni! 

1. A Jelentkezési és Vizsgalapot az elméleti vizsgára jelentkezés előtt az iskola tölti ki, 
a személyigazolványa és lakcímkártyája (és vezetői engedély, ha van) alapján. 

2. A vezetői engedélyt , a tanfolyam ideje alatt be kell mutatni, és arról fénymásolatot 
kell készíteni. A jelentkezési lap nyilatkozat rovatainak kérdéseire a valóságnak 
megfelelően, IGEN-el vagy NEM-el kell válaszolni. 

Tanfolyamra az vehető fel: 

● aki a jelentkezés időpontjában 2 éven túl A1 jogosítványt szerzett 
● aki 24. életévét betöltötte 
● aki gépjármű vezetésére orvosilag alkalmas és nincs a vezetéstől eltiltva 
● aki 8 általános iskola végzettségét bizonyítvánnyal igazolja 

Az alapvizsgadíj tartalmazza: 

Elmélet 4600 Ft 

Járműkezelői /bizt.ellenőrzés, 
manőverezés/ 

4700 Ft 

Forgalmi vizsga díja 11.000 Ft 

Összesen 20.300 Ft 

 
Kötelező elméleti tanfolyam: e-learning 



Gyakorlati vizsgák: 24 év betöltése után 

Az oktatás során és a vizsgán MOTOROS VÉDÕFELSZERELÉS használata KÖTELEZŐ! 

 Vezetési órák kötelező minimuma: 

Alap 4 óra 

Forgalom 6 óra 

Összesen 10 óra és legalább 150 km + 1 óra 
vizsga 

Jelentkezéskor kell befizetni az elméleti tandíjat és a vizsga díját: 50.000 Ft-ot. 

Járműkezelési vizsga előtt a vezetés díját és a vizsgadíjakat: 11 x 5.000 Ft (vezetés) + 
15.700 Ft (vizsga) = 70.700 Ft-ot, és az esetleges motorkölcsönzés díját. 

A gyakorlati vezetés óradíja: 5.000 Ft + motorkölcsönzés. 

Az iskola motorján történő gyakorlásért +1.500 Ft/óra díjat kell fizetni. 

Jelentkezés helye: Sopron, Fövényverem út 1. 

Áthelyezési kérelmét ügyfélfogadási időben a bejelentést követő munkanapon teljesítjük. 
(Amennyiben rendezte adósságát, ha van!)! 

Áthelyezés esetén adminisztrációs költség 10.000 Ft! 

A gyakorlati vezetés díja üzemanyagár emelkedés esetén változhat! 

Vizsgára csak felkészült tanulót engedünk! (Nekünk fontos az eredmény!) 

Motorkerékpár "A" (2 éven túl Ak vagy A2-vel) 

Kérem az alábbiakat szíveskedjék figyelmesen elolvasni! 

1. A Jelentkezési és Vizsgalapot az elméleti vizsgára jelentkezés előtt az iskola tölti ki, 
a személyigazolványa és lakcímkártyája (és vezetői engedély, ha van) alapján. 

2. A vezetői engedélyt (ha van), a tanfolyam ideje alatt be kell mutatni, és arról 
fénymásolatot kell készíteni. A jelentkezési lap nyilatkozat rovatainak kérdéseire a 
valóságnak megfelelően, IGEN-el vagy NEM-el kell válaszolni. 

Tanfolyamra az vehető fel: 

● aki a jelentkezés időpontjában 2 éven túl Ak vagy A2 jogosítványt szerzett 
● aki 20. életévét betöltötte 
● aki gépjármű vezetésére orvosilag alkalmas és nincs a vezetéstől eltiltva 



● aki 8 általános iskola végzettségét bizonyítvánnyal igazolja 

Az alapvizsgadíj tartalmazza: 

Elmélet 4600 Ft 

Járműkezelői /bizt.ellenőrzés, 
manőverezés/ 

4700 Ft 

Forgalmi vizsga díja 11.000 Ft 

Összesen 20.300 Ft 

Gyakorlati vizsgák: 20 év betöltése után 

Az oktatás során és a vizsgán MOTOROS VÉDÕFELSZERELÉS használata KÖTELEZŐ! 

Oktatás során a motorban okozott kárt a tanuló köteles megtéríteni!! 

Vezetési órák kötelező minimuma: 

Alap 2 óra 

Forgalom 6 óra 

Összesen 8 óra és legalább 120 km + 1 óra 
vizsga 

 
Jelentkezéskor kell befizetni az elméleti tandíjat és vizsgadíjat: 50.000 Ft-ot 

Járműkezelési vizsga előtt a forgalmi vezetés díját és a forgalmi vizsga díját : 9 x 5.000 Ft 
(vezetés) + 15.700 Ft (vizsga) = 60.700 Ft-ot, és az esetleges motorkölcsönzés díját. 

A gyakorlati vezetés óradíja: 5000 Ft + motorkölcsönzés.  

Az iskola motorján történő gyakorlásért + 1.500 Ft/óra díjat kell fizetni. 

Jelentkezés helye: Sopron, Fövényverem út 1. 

Áthelyezési kérelmét ügyfélfogadási időben a bejelentést követő munkanapon teljesítjük. 
(Amennyiben rendezte adósságát, ha van!)! 

Áthelyezés esetén adminisztrációs költség 10.000 Ft! 

A gyakorlati vezetés díja üzemanyagár emelkedés esetén változhat! 

Vizsgára csak felkészült tanulót engedünk! (Nekünk fontos az eredmény!)  



E-learning motorkerékpár "A1 (B-vel)" 

Kérem az alábbiakat szíveskedjék figyelmesen elolvasni! 

1. A Jelentkezési és Vizsgalapot az elméleti vizsgára jelentkezés előtt az iskola tölti ki, 
a személyigazolványa és lakcímkártyája (és vezetői engedély, ha van) alapján. 

2. A vezetői engedélyt (ha van), a tanfolyam ideje alatt be kell mutatni, és arról 
fénymásolatot kell készíteni. A jelentkezési lap nyilatkozat rovatainak kérdéseire a 
valóságnak megfelelően, IGEN-el vagy NEM-el kell válaszolni. 

Tanfolyamra az vehető fel: 

● aki a jelentkezés időpontjában érvényes "B" kategóriás jogosítvánnyal rendelkezik 
● aki 17. életévét betöltötte 
● aki gépjármű vezetésére orvosilag alkalmas és nincs a vezetéstől eltiltva 
● aki 8 általános iskola végzettségét bizonyítvánnyal igazolja 

Az alapvizsgadíj tartalmazza: 

Elmélet 4600 Ft 

Járműkezelői /bizt.ellenőrzés, manőverezés/, forgalmi vizsga 
díja 

11.000 Ft 

Összesen 15.600 Ft 

Elméleti tanfolyam: E-learning 

Gyakorlati vizsgák: 17 év betöltése után 

Az oktatás során és a vizsgán MOTOROS VÉDÕFELSZERELÉS használata KÖTELEZŐ! 

Vezetési órák kötelező minimuma: 

Alap 1 óra 

Forgalom 1 óra 

Összesen 2 óra és legalább 30 km + 1 óra 
vizsga 

 
Jelentkezéskor kell befizetni az elméleti tanfolyam díját és vizsgadíjat, 34.600.- Ft-ot; 
Forgalmi vizsga előtt a vezetés díját és a vizsga díját : 3 x 5000 Ft (vezetés) + 11.000 Ft 
(vizsga) = 26.000 Ft-ot, és az esetleges motorkölcsönzés díját. 

A gyakorlati vezetés óradíja: 5.000.- Ft + motorkölcsönzés. 



Az iskola motorján történő gyakorlásért + 1.500.- Ft/óra díjat kell fizetni. 

A tanfolyam kezdési időpontja: 2020.   
tantermi foglalkozások: nem kötelező  (H,K,Cs: 16.30-19.40-ig) 

Jelentkezés helye: Sopron, Fövényverem út 1. 

Áthelyezési kérelmét ügyfélfogadási időben a bejelentést követő munkanapon teljesítjük. 
(Amennyiben rendezte adósságát, ha van!)! 

Áthelyezés esetén adminisztrációs költség 10.000.- Ft! 

A gyakorlati vezetés díja üzemanyagár emelkedés esetén változhat! 

Vizsgára csak felkészült tanulót engedünk! (Nekünk fontos az eredmény!) 

Motorkerékpár "A2" (2 éven belüli A1-el) 

Kérem az alábbiakat szíveskedjék figyelmesen elolvasni! 

1. A Jelentkezési és Vizsgalapot az elméleti vizsgára jelentkezés előtt az iskola tölti ki, 
a személyigazolványa és lakcímkártyája (és vezetői engedély, ha van) alapján. 

2. A vezetői engedélyt , a tanfolyam ideje alatt be kell mutatni, és arról fénymásolatot 
kell készíteni. A jelentkezési lap nyilatkozat rovatainak kérdéseire a valóságnak 
megfelelően, IGEN-el vagy NEM-el kell válaszolni. 

Tanfolyamra az vehető fel: 

● aki a jelentkezés időpontjában 2 éven belüli A1 jogosítványt szerzett 
● aki 18. életévét betöltötte 
● aki gépjármű vezetésére orvosilag alkalmas és nincs a vezetéstől eltiltva 
● aki 8 általános iskola végzettségét bizonyítvánnyal igazolja 

Az alapvizsgadíj tartalmazza: 

Járműkezelői /bizt.ellenőrzés, 
manőverezés/ 

4700.- Ft 

Forgalmi vizsga díja 11.000.- Ft 

Összesen 15.700.- Ft 

 
Gyakorlati vizsgák: 18 év betöltése után 

Az oktatás során és a vizsgán MOTOROS VÉDÕFELSZERELÉS használata KÖTELEZŐ! 

 Vezetési órák kötelező minimuma: 



Alap 4 óra 

Forgalom 8 óra 

Összesen 12 óra és legalább 180 km + 1 óra 
vizsga 

 
Jelentkezéskor kell befizetni a az alapóra díját és a járműkezelési (Jk) vizsga díját : 4 x 
5.000.- Ft (vezetés) + 4.700.- Ft (vizsga) = 24.700.- Ft-ot. 

Forgalmi vizsga előtt a forgalmi vezetés díját és a forgalmi vizsga díját : 8 x 5000.- Ft 
(vezetés) + 11.000.- Ft (vizsga) = 51.000.- Ft-ot, és az esetleges motorkölcsönzés díját. 

A gyakorlati vezetés óradíja: 5000.- Ft + motorkölcsönzés. 

Az iskola motorján történő gyakorlásért + 1500.- Ft/óra díjat kell fizetni. 

Jelentkezés helye: Sopron, Fövényverem út 1. 

Áthelyezési kérelmét ügyfélfogadási időben a bejelentést követő munkanapon teljesítjük. 
(Amennyiben rendezte adósságát, ha van!)! 

Áthelyezés esetén adminisztrációs költség 10.000.- Ft! 

A gyakorlati vezetés díja üzemanyagár emelkedés esetén változhat! 

Vizsgára csak felkészült tanulót engedünk! (Nekünk fontos az eredmény!) 

Motorkerékpár "A2" (2 éven túli A1-el) 

Kérem az alábbiakat szíveskedjék figyelmesen elolvasni! 

1. A Jelentkezési és Vizsgalapot az elméleti vizsgára jelentkezés előtt az iskola tölti ki, 
a személyigazolványa és lakcímkártyája (és vezetői engedély, ha van) alapján. 

2. A vezetői engedélyt (ha van), a tanfolyam ideje alatt be kell mutatni, és arról 
fénymásolatot kell készíteni. A jelentkezési lap nyilatkozat rovatainak kérdéseire a 
valóságnak megfelelően, IGEN-el vagy NEM-el kell válaszolni. 

Tanfolyamra az vehető fel: 

● aki a jelentkezés időpontjában 2 éven túl A1 jogosítványt szerzett 
● aki 18. életévét betöltötte 
● aki gépjármű vezetésére orvosilag alkalmas és nincs a vezetéstől eltiltva 
● aki 8 általános iskola végzettségét bizonyítvánnyal igazolja 

Az alapvizsgadíj tartalmazza: 



Elmélet 4600.- Ft 

Járműkezelői /bizt.ellenőrzés, 
manőverezés/ 

4700.- Ft 

Forgalmi vizsga díja 11.000.- Ft  

Összesen 20.300.- Ft 

Kötelező elméleti tanfolyam: E-learning 

Gyakorlati vizsgák: 18 év betöltése után 

Az oktatás során és a vizsgán MOTOROS VÉDÕFELSZERELÉS használata KÖTELEZŐ! 

Vezetési órák kötelező minimuma: 

Alap 2 óra 

Forgalom 6 óra 

Összesen 8 óra és legalább 120 km + 1 
óra vizsga 

Jelentkezéskor kell befizetni az elméleti tandíjat és a vizsga díját: 40.000.- Ft-ot. 

Járműkezelési vizsga előtt a vezetés díját és a vizsgadíjakat: 9 x 5000.- Ft (vezetés) + 
15.700.- Ft (vizsga) = 60.700.- Ft-ot, és az esetleges motorkölcsönzés díját. 

A gyakorlati vezetés óradíja: 5000.- Ft + motorkölcsönzés. 

Az iskola motorján történő gyakorlásért 1500.- Ft/óra pótdíjat kell fizetni. 

Jelentkezés helye: Sopron, Fövényverem út 1. 

Áthelyezési kérelmét ügyfélfogadási időben a bejelentést követő munkanapon teljesítjük. 
(Amennyiben rendezte adósságát, ha van!)! 

Áthelyezés esetén adminisztrációs költség 10.000.- Ft! 

A gyakorlati vezetés díja üzemanyagár emelkedés esetén változhat! 

Vizsgára csak felkészült tanulót engedünk! (Nekünk fontos az eredmény!) 

  



E-learning motorkerékpár „A1” „A2” „A” 

Kérem az alábbiakat szíveskedjék figyelmesen elolvasni! 

1. A Jelentkezési és Vizsgalapot az elméleti vizsgára jelentkezés előtt az iskola tölti ki, 
a személyigazolványa és lakcímkártyája (vagy vezetői engedély, ha van) alapján. 

2. A körzeti, vagy háziorvoshoz egészségügyi alkalmassági vizsgálatra kell menni, 
melynek díja: 7200 Ft, amit az orvosnál kell megfizetni. Az orvosi alkalmassági 
igazolás az elméleti vizsgára bocsátás feltétele, a vizsgára jelentkezés előtt kell a 
jelentkezési laphoz csatoltan leadni. Szemüveg előírása esetén azt a gyakorlati 
oktatáson, és a vizsgán is kötelező viselni. 

3. A vezetői engedélyt (ha van), a tanfolyam ideje alatt be kell mutatni, és arról 
fénymásolatot kell készíteni. A jelentkezési lap nyilatkozat rovatainak kérdéseire a 
valóságnak megfelelően, IGEN-el vagy NEM-el kell válaszolni. 

Tanfolyamra az vehető fel: 

● aki a jelentkezés időpontjában A1=15 és fél,   A2=17 és fél,   A=23 és fél életévet 
betöltötte 

● aki a gépjármű vezetésére orvosilag alkalmas és nincs a vezetéstől eltiltva 
● aki 8 általános iskolai végzettségét bizonyítvánnyal igazolja 

Az elméleti tanfolyam számítógépes TESZT vizsgával (érintőképernyős számítógép 
monitoron) zárul. Az összes vizsgát a 24/2005.(IV.21.) GKM rendelet 14.§ alapján kell 
befejezni. Ezek után vizsga csak a vizsgára bocsátás feltételeinek ismételt teljesítése után 
tehető. 

Az elméleti vizsga feltétele, A1=16 év -3 hó, A2=18 év -3 hó, A=24 év ( - 3 hó életkor 
betöltése,) az alapvizsgadíj, 4600.-Ft befizetésre kerüljön .A közúti elsõsegélynyújtó vizsga 
igazolását a forgalmi vizsgát követõ VIZSGAIGAZOLÁS átvétele elõtt kell bemutatni. Az 
elsõsegélynyújtó vizsgára felkészítés az iskola szervezésében is történik, de lehetõség van 
az önálló felkészülésre is. Vizsgázni a Vöröskeresztnél kell. 

Vezetõi engedélyét a sikeres elméleti vizsga után 3. munkanap elteltével az 
OKMÁNYIRODA adja ki.  
/ Vigye magával:  

● eredeti orvosi igazolás 
●  elsősegély vizsga igazolás  

Az alapvizsgadíj tartalmazza: 

Elmélet 4.600.- Ft 

Járműkezelői (bizt.ellenőrzés, 
techn.kez., manőverezés) 

4.700.- Ft 



Forgalmi vizsga 11.000.-Ft 

Összesen 20.300.- Ft 

 
Pótvizsgadíj tantárgyanként ugyanennyi! 

Gyakorlati vezetésre csak sikeres elméleti vizsga letétele után van lehetőség.  

Gyakorlati vizsgák 16 év 
A1 
75 cm3-125 cm3, 
max. 11 kW 

18 év 
A2 
400 cm3-től 
25-35 kW-ig 

24 év 
A 
600 cm3-től 
40 kW-tól 

betöltve 

Járműkezelési 
vizsga 

min. 6 óra után min. 6 óra után min. 10 óra 
után 

levezetve 

Forgalmi vizsga Járműkezelési vizsgát követően   

V=Városi 
O=Országúti 

10 óra 10 óra 16 óra levezetése 
után 

8 V + 2 O 8 V + 2 O 11 V + 5 O 

Összesen 16 + 1 óra 
240 km 

16 + 1 óra 
240 km 

26 + 1 óra 
390 km 

 

Tanfolyam díja 
elmélet 

45.400 Ft 45.400 Ft 45.400 Ft  

Gyakorlat saját 
motorral 

5000 Ft/óra 5000 Ft/óra 5000 Ft/óra  

Motorkölcsönzés 1000 Ft/óra 1000 Ft/óra 1000 Ft/óra  

 
Gyakorlati vizsgák: A1=16 év, AK=18, A=24 év betöltése után 

Elméleti felkészülés: E-learning 

Jelentkezéskor kell befizetni az elméleti tanfolyam díját 50.000.- Ft-ot, (amely tartalmazza az 
e-learning tananyag díját) és az elméleti vizsga díját 4600.- Ft-ot.  JK vizsga előtt: 4700.- Ft, 
forgalmi vizsga előtt: 11.000.- Ft gyakorlati vizsga díját. 

A gyakorlati vezetés óradíja: 5.000.- Ft + motorkölcsönzés. 

Az iskola motorján történő gyakorlásért +1500.- Ft/óra díjat kell fizetni.(A hétvége: 
Szombat,Vasárnap :óránként + 500.-Ft). 

A gyakorlati oktatás során a motorban okozott kárt a tanuló köteles megtéríteni!! 



A tanfolyam kezdési időpontja: 2020  (E-learning) 

Rutinpálya: Sopron, Harkai úti gyakorlópálya. 

A tantermi oktatás előadásainak látogatása tandíjmentes! (H,K,Cs: 16.30-19.40-ig)! 

Áthelyezési kérelmét ügyfélfogadási időben a bejelentést követő munkanapon teljesítjük. 
(Amennyiben rendezte adósságát, ha van!)! 

Áthelyezés esetén adminisztrációs költség 10.000.- Ft! 

A gyakorlati vezetés díja üzemanyagár emelkedés esetén változhat! 

Vizsgát,csak a felkészült tanulóknak javasoljuk! (Nekünk fontos az eredmény!) 

Személygépkocsi "B" (tantermi) 

Kérem az alábbiakat szíveskedjék figyelmesen elolvasni! 

1. A Jelentkezési és Vizsgalapot az elméleti vizsgára jelentkezés előtt az iskola tölti ki, 
a személyigazolványa és lakcímkártyája (vagy vezetői engedély, ha van) alapján. 

2. A körzeti, vagy háziorvoshoz egészségügyi alkalmassági vizsgálatra kell menni, 
melynek díja: 7200 Ft, amit az orvosnál kell megfizetni. Az orvosi alkalmassági 
igazolás az elméleti vizsgára bocsátás feltétele, a vizsgára jelentkezés előtt kell a 
jelentkezési laphoz csatoltan leadni. Szemüveg előírása esetén azt a gyakorlati 
oktatáson, és a vizsgán is kötelező viselni. 

3. A vezetői engedélyt (ha van), a tanfolyam ideje alatt be kell mutatni, és arról 
fénymásolatot kell készíteni. A jelentkezési lap nyilatkozat rovatainak kérdéseire a 
valóságnak megfelelően, IGEN-el vagy NEM-el kell válaszolni. 

Tanfolyamra az vehető fel: 

● aki a jelentkezés időpontjában a 16 és fél éves kort betöltötte 
● aki a gépjármű vezetésére orvosilag alkalmas és nincs a vezetéstől eltiltva 
● aki 8 általános iskolai végzettségét bizonyítvánnyal igazolja 

Az elméleti tanfolyam látogatása kötelező! (minimum 28 óra, 7 foglalkozás) 

Az elméleti tanfolyam számítógépes TESZT vizsgával (érintőképernyős számítógép 
monitoron) zárul. Az összes vizsgát a 24/2005.(IV.21.) GKM rendelet 14.§ alapján kell 
befejezni. Ezek után vizsga csak a vizsgára bocsátás feltételeinek ismételt teljesítése után 
tehető. Az elméleti vizsga 2 évig érvényes, meghosszabbítani nem lehet. 

Az 5. sikertelen forgalmi vizsga után PÁV vizsgálaton kell részt venni, ha vezetői engedélyt 
akar szerezni. 

Az elméleti vizsga feltétele 16 év 9.hó életkor betöltése, az alapvizsgadíj, 4600.-Ft 
befizetésre kerüljön. A közúti elsősegélynyújtó vizsga igazolását és az eredeti orvosi 



igazolást a KORMÁNYABLAKBAN a vezetői engedély átvétele előtt kell bemutatni. Az 
elsõsegélynyújtó vizsgára felkészítés az iskola szervezésében is történik (16.800.- Ft),+ 
vizsgadíj, de lehetõség van tanfolyam-mentes vizsgára (Vizsgadíj: 8.200.- Ft). Vizsgázni a 
Vöröskeresztnél kell. 

10% hiányzás esetén az elméleti tanfolyamot meg kell ismételni. (nem kell újra fizetni) 

Az elméleti tanfolyam kezdetét követő 9 hónapon belül meg kell kezdeni a vizsgát, 12 
hónapon belül sikeres vizsgát kell tenni. (Ha nem, az elméleti tanfolyamot ismételni kell.) 

Vezetõi engedélyét a sikeres forgalmi vizsgát követően, három munkanap után, az eredeti 
orvosi igazolás és az elsősegély igazolvány bemutatásával az OKMÁNYIRODA adja ki. 

 Az alapvizsgadíj tartalmazza: 

Elmélet 4600 Ft 

Forgalmi vizsga 11.000 Ft 

Összesen 15.600 Ft 

 
Pótvizsgadíj tantárgyanként ugyanennyi! 

Gyakorlati vezetésre csak sikeres elméleti vizsga letétele után van lehetőség. 

Gyakorlati vizsga: 17. életév betöltése után 

Forgalmi vizsga minimum: 29 óra, és 580 km levezetése után lehetséges. 

A tanfolyam díja: elmélet : 45.000.- Ft.   Gyakorlat: 174.000.- Ft a kötelezően előírt 
óraszámban.( Automata váltós autón és a BMW-n 195.000.-Ft.) 

A tanfolyam elméleti óraszámai:(1 tanítási óra = 45 perc) 

Kresz 16 óra 

Műszaki 4 óra 

Vezetéselmélet 8 óra 

Összesen 28 óra 



 
A gyakorlati vezetés kötelező óraszámai (min.):(1 gyakorlati óra = 50 perc) 

Alap 9 óra 

Forgalom 20 óra 

Vizsga 1 óra 

Összesen (minimum) 30 óra 

 
Jelentkezéskor kell befizetni 49.600.- Ft-ot (elméleti tandíj, gyakorló KRESZ teszt, vizsgadíj); 
sikeres elméleti vizsga után a gyakorlati vezetés első részletét (10 óra), 10 óra levezetése 
után ismét egy részletet, majd a forgalmi vizsga előtt a hiányzó összeget. 

A gyakorlati vezetés pótóra díja: 5.800.-Ft; Szombaton és Vasárnap: + 1.000.- Ft/óra 

Automata váltós autón és a BMW-n  6.500.-Ft/óra 

 A tantermi tanfolyam kezdési időpontja:  2020. 
Elméleti foglalkozás: H, K, Cs: 16:30 - 19:40 

Áthelyezési kérelmét ügyfélfogadási időben a bejelentést követő munkanapon teljesítjük. 
(Amennyiben rendezte adósságát, ha van) 

Áthelyezés esetén adminisztrációs költség: Városon belül: 10.000.-Ft!  Más megyébe: 
Ingyenes! 

A gyakorlati vezetés díja üzemanyagár emelkedés esetén változhat! 

Vizsgát, csak a felkészült tanulóknak javasoljuk! (Nekünk fontos az eredmény!) 

1. A vezetői engedélyt (ha van), a tanfolyam ideje alatt be kell mutatni, és arról 
fénymásolatot kell készíteni. A jelentkezési lap nyilatkozat rovatainak kérdéseire a 
valóságnak megfelelően, IGEN-el vagy NEM-el kell válaszolni. 

Tanfolyamra az vehető fel: 

● aki a jelentkezés időpontjában a 16 és fél éves kort betöltötte 
● aki a gépjármű vezetésére orvosilag alkalmas és nincs a vezetéstől eltiltva 
● aki 8 általános iskolai végzettségét bizonyítvánnyal igazolja 

Az elméleti tanfolyam látogatása kötelező! (minimum 28 óra, 7 foglalkozás) 

Az elméleti tanfolyam számítógépes TESZT vizsgával (érintőképernyős számítógép 
monitoron) zárul. Az összes vizsgát a 24/2005.(IV.21.) GKM rendelet 14.§ alapján kell 
Pótvizsgadíj tantárgyanként ugyanennyi!  



Gyakorlati vezetésre csak sikeres elméleti vizsga letétele után van lehetőség. 

Gyakorlati vizsga: 17. életév betöltése után 

Forgalmi vizsga minimum: 29 óra, és 580 km levezetése után lehetséges. 

A tanfolyam díja: elmélet : 40.000.- Ft.   Gyakorlat: 165.000.- Ft a kötelezően előírt 
óraszámban.( Automata váltós autón és a BMW-n 180.000.-Ft.) 

A tanfolyam elméleti óraszámai:(1 tanítási óra = 45 perc) 

Kresz 16 óra 

Műszaki 4 óra 

Vezetéselmélet 8 óra 

Összesen 28 óra 

 
A gyakorlati vezetés kötelező óraszámai (min.):(1 gyakorlati óra = 50 perc) 

Alap 9 óra 

Forgalom 20 óra 

Vizsga 1 óra 

Összesen (minimum) 30 óra 

 
Jelentkezéskor kell befizetni 44.600.- Ft-ot (elméleti tandíj, gyakorló KRESZ teszt, vizsgadíj); 
sikeres elméleti vizsga után a gyakorlati vezetés első részletét (10 óra), 10 óra levezetése 
után ismét egy részletet, majd a forgalmi vizsga előtt a hiányzó összeget. 

A gyakorlati ára csak felkészült tanulót engedünk! (Nekünk fontos az eredmény!) 

Személygépkocsi "B" (áthelyezett) 

Kérem az alábbiakat szíveskedjék figyelmesen elolvasni! 

1. A Jelentkezési és Vizsgalapot az elméleti vizsgára jelentkezés előtt az iskola tölti ki, 
a személyigazolványa és lakcímkártyája (vagy vezetői engedély, ha van) alapján. 

2. A körzeti, vagy háziorvoshoz egészségügyi alkalmassági vizsgálatra kell menni, 
melynek díja: 7200 Ft, amit az orvosnál kell megfizetni. Az orvosi alkalmassági 



igazolás az elméleti vizsgára bocsátás feltétele, a vizsgára jelentkezés előtt kell a 
jelentkezési laphoz csatoltan leadni. Szemüveg előírása esetén azt a gyakorlati 
oktatáson, és a vizsgán is kötelező viselni. 

3. A vezetői engedélyt (ha van), a tanfolyam ideje alatt be kell mutatni, és arról 
fénymásolatot kell készíteni. A jelentkezési lap nyilatkozat rovatainak kérdéseire a 
valóságnak megfelelően, IGEN-el vagy NEM-el kell válaszolni. 

Tanfolyamra az vehető fel: 

● aki a jelentkezés időpontjában a 16 és fél éves kort betöltötte 
● aki a gépjármű vezetésére orvosilag alkalmas és nincs a vezetéstől eltiltva 
● aki 8 általános iskolai végzettségét bizonyítvánnyal igazolja 

Az elméleti tanfolyam látogatása kötelező! (minimum 28 óra, 7 foglalkozás) 

Az elméleti tanfolyam számítógépes TESZT vizsgával (érintőképernyős számítógép 
monitoron) zárul. Az összes vizsgát a 24/2005.(IV.21.) GKM rendelet 14.§ alapján kell 
befejezni. Ezek után vizsga csak a vizsgára bocsátás feltételeinek ismételt teljesítése után 
tehető. Az elméleti vizsga 2 évig érvényes, meghosszabbítani nem lehet. 

Az 5. sikertelen forgalmi vizsga után PÁV vizsgálaton kell részt venni, ha vezetői engedélyt 
akar szerezni. 

Az elméleti vizsga feltétele 16 év 9.hó életkor betöltése, az alapvizsgadíj, 4600.-Ft 
befizetésre kerüljön. A közúti elsősegélynyújtó vizsga igazolását a forgalmi vizsga előtt, vagy 
azt követően, a VIZSGAIGAZOLÁS átvétele előtt kell bemutatni. Az elsõsegélynyújtó 
vizsgára felkészítés az iskola szervezésében is történik (25.000.- Ft), de lehetõség van 
tanfolyam-mentes vizsgára (Vizsgadíj: 8.200.- Ft). Vizsgázni a Vöröskeresztnél kell. 

10% hiányzás esetén az elméleti tanfolyamot meg kell ismételni. (nem kell újra fizetni) 

Az elméleti tanfolyam kezdetét követő 9 hónapon belül meg kell kezdeni a vizsgát, 12 
hónapon belül sikeres vizsgát kell tenni. (Ha nem, az elméleti tanfolyamot ismételni kell.) 

Vezetõi engedélyét a sikeres forgalmi vizsgát követően, három munkanap után, az eredeti 
orvosi igazolás és Eü igazolvány  bemutatásával  az OKMÁNYIRODA adja ki. 
 
Az alapvizsgadíj tartalmazza: 

Elmélet 4600 Ft 

Forgalmi 
vizsga 

11.000 Ft 

Összesen 15.600 Ft 



 
Pótvizsgadíj tantárgyanként ugyanennyi! 

Gyakorlati vezetésre csak sikeres elméleti vizsga letétele után van lehetőség. 

Gyakorlati vizsga: 17. életév betöltése után 

Forgalmi vizsga minimum: 29 óra, és 580 km levezetése után lehetséges. 

A tanfolyam díja: elmélet : 45.000.- Ft.   Gyakorlat: 174.000.- Ft a kötelezően előírt 
óraszámban.( Automata váltós autón és a BMW-n 195.000.-Ft.) 

A tanfolyam elméleti óraszámai:(1 tanítási óra = 45 perc) 

Kresz 16 óra 

Műszaki 4 óra 

Vezetéselmélet 8 óra 

Összesen 28 óra 

A gyakorlati vezetés kötelező óraszámai (min.):(1 gyakorlati óra = 50 perc) 

Alap 9 óra 

Forgalom 20 óra 

Vizsga 1 óra 

Összesen 
(minimum) 

30 óra 

Jlentkezéskor kell befizetni 49.600.- Ft-ot (elméleti tandíj, gyakorló KRESZ teszt, vizsgadíj); 
sikeres elméleti vizsga után a gyakorlati vezetés első részletét (10 óra), 10 óra levezetése 
után ismét egy részletet, majd a forgalmi vizsga előtt a hiányzó összeget. 

A gyakorlati vezetés pótóra díja: 5.800.-Ft; Szombaton és Vasárnap: + 1000.- Ft/óra 

Automata váltós autón és a BMW-n  6.500.-Ft/óra 

 Az áthelyezés időpontja: 2020. 
Elméleti foglalkozás: H, K, Cs: 16:30 - 19:40  

Áthelyezési kérelmét ügyfélfogadási időben a bejelentést követő munkanapon teljesítjük. 
(Amennyiben rendezte adósságát, ha van) 



Áthelyezés esetén adminisztrációs költség:   10.000.-Ft! 

A gyakorlati vezetés díja üzemanyagár emelkedés esetén változhat! 

Vizsgát, csak a felkészült tanulóknak javasoljuk! (Nekünk fontos az eredmény!) 

Személygépkocsi "B" (e-learning) 

Kérem az alábbiakat szíveskedjék figyelmesen elolvasni! 

1. A Jelentkezési és Vizsgalapot az elméleti vizsgára jelentkezés előtt az iskola tölti ki, 
a személyigazolványa és lakcímkártyája (vagy vezetői engedély, ha van) alapján. 

2. A körzeti, vagy háziorvoshoz egészségügyi alkalmassági vizsgálatra kell menni, 
melynek díja: 7200 Ft, amit az orvosnál kell megfizetni. Az orvosi alkalmassági 
igazolás az elméleti vizsgára bocsátás feltétele, a vizsgára jelentkezés előtt kell a 
jelentkezési laphoz csatoltan leadni. Szemüveg előírása esetén azt a gyakorlati 
oktatáson, és a vizsgán is kötelező viselni. 

3. A vezetői engedélyt (ha van), a tanfolyam ideje alatt be kell mutatni, és arról 
fénymásolatot kell készíteni. A jelentkezési lap nyilatkozat rovatainak kérdéseire a 
valóságnak megfelelően, IGEN-el vagy NEM-el kell válaszolni. 

Tanfolyamra az vehető fel: 

● aki a jelentkezés időpontjában a 16 és fél éves kort betöltötte 
● aki a gépjármű vezetésére orvosilag alkalmas és nincs a vezetéstől eltiltva 
● aki 8 általános iskolai végzettségét bizonyítvánnyal igazolja 

Az elméleti tanfolyam számítógépes TESZT vizsgával (érintőképernyős számítógép 
monitoron) zárul. Az összes vizsgát a 24/2005.(IV.21.) GKM rendelet 14.§ alapján kell 
befejezni. Ezek után vizsga csak a vizsgára bocsátás feltételeinek ismételt teljesítése után 
tehető. Az elméleti vizsga 2 évig érvényes, meghosszabbítani nem lehet. 

Az 5. sikertelen forgalmi vizsga után PÁV vizsgálaton kell részt venni, ha vezetői engedélyt 
akar szerezni. 

Az elméleti vizsga feltétele 16 év 9.hó életkor betöltése, az alapvizsgadíj, 4600.-Ft 
befizetésre kerüljön. A közúti elsősegélynyújtó vizsga igazolását a forgalmi vizsga előtt, vagy 
azt követően, a VIZSGAIGAZOLÁS átvétele előtt kell bemutatni. Az elsõsegélynyújtó 
vizsgára felkészítés az iskola szervezésében is történik (25.000.- Ft), de lehetõség van 
tanfolyam-mentes vizsgára (Vizsgadíj: 8.200.- Ft). Vizsgázni a Vöröskeresztnél kell. 

Vezetõi engedélyét a sikeres forgalmi vizsgát követően, három munkanap elteltével, az 
eredeti orvosi igazolás és az elsősegélynyújtó vizsga igazolást bemutatva az 
OKMÁNYIRODA adja ki. 

Az alapvizsgadíj tartalmazza: 



Elmélet 4600 Ft 

Forgalmi vizsga 11.000 Ft 

Összesen 15.600 Ft 

 
Pótvizsgadíj tantárgyanként ugyanennyi! 

Gyakorlati vezetésre csak sikeres elméleti vizsga letétele után van lehetőség. 

Gyakorlati vizsga: 17. életév betöltése után 

Forgalmi vizsga minimum: 29 óra, és 580 km levezetése után lehetséges. 

A tanfolyam díja: 

elmélet : 45.000 Ft.  Gyakorlat: 174.000 Ft a kötelezően előírt óraszámban.(automata váltós 
autón és a BMW-n 195.000.-) 

Elméleti felkészülés: E-learning képzés 

A gyakorlati vezetés kötelező óraszámai (min.):(1 gyakorlati óra = 50 perc) 

Alap 9 óra 

Forgalom 20 óra 

Vizsga 1 óra 

Összesen (minimum) 30 óra 

 
Jelentkezéskor kell befizetni az elméleti E-learning tanfolyam díját és a vizsgadíjat, 49.600 
Ft-ot; sikeres elméleti vizsga után a gyakorlati vezetés első részletét (10 óra), 10 óra 
levezetése után ismét egy részletet, majd a forgalmi vizsga előtt a hiányzó összeget. 

A gyakorlati vezetés pótóra díja: 5.800.- Ft, 

Automata váltós autón és BMW-n az óradíj 6.500.-Ft/óra 

Szombaton és Vasárnap: + 1000 Ft/óra 

A tanfolyamra beiratkozás időpontja: 2020 (E-learning) 

Rutinpálya: Sopron, Harkai úti gyakorlópálya. 



A tantermi oktatás előadásainak látogatása tandíjmentes! (H,K,Cs: 16.30-19.40-ig)! 

Áthelyezési kérelmét ügyfélfogadási időben a bejelentést követő munkanapon teljesítjük. 

Áthelyezés esetén adminisztrációs költség  Városon belül:10.000.- Ft!  Más megyébe: 
Ingyenes!! 

A gyakorlati vezetés díja üzemanyagár emelkedés esetén változhat! 

Vizsgát csak a felkészült tanulóknak javasoljuk! (Nekünk fontos az eredmény!) 

Tehergépkocsi "C" 

Kérem az alábbiakat szíveskedjék figyelmesen elolvasni! 

1. A Jelentkezési és Vizsgalapot az elméleti vizsgágára jelentkezés előtt az iskola tölti 
ki, a személyiigazolványa éa lakcímkártyája  (vagy vezetői engedélye ) alapján. 

2. A "B" kategóriás vezetői engedély és iskolai bizonyítvány (min. 8 általános) 
fénymásolatát a jelentkezési laphoz kell csatolni. Szemüveg előírása esetén mind a 
gyakorlati foglalkozásokon, mint a vizsgán kötelező viselni. 

3. A vezetői engedélyt jelentkezéskor be kell mutatni. A jelentkezési lap nyilatkozat 
rovatainak kérdéseire a valóságnak megfelelően, IGEN-el vagy NEM-el kell 
válaszolni. 

Tanfolyamra (C kategória) az vehető fel: 

● aki "B" kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik 
● aki a jelentkezés időpontjában a 20,5 életévét betöltötte. 

Az elméleti felkészülés e-learning formában történik. 

Az elméleti tanfolyam számítógépes TESZT vizsgával (érintőképernyős számítógép 
monitoron) zárul. Az összes vizsgát a 24/2005.(IV.21.) GKM rendelet 14.§ alapján kell 
befejezni. Ezek után vizsga csak a vizsgára bocsátás feltételeinek ismételt teljesítése után 
tehető. Az elméleti vizsga 2 évig érvényes, meghosszabbítani nem lehet. 

Az 5. sikertelen forgalmi vizsga után PÁV vizsgálaton kell részt venni, ha vezetői engedélyt 
akar szerezni. 

A 13.800 Ft befizetésre kerüljön és a befizetést igazoló nyugta a Jelentkezési és 
Vizsgalaphoz legyen csatolva. Amennyiben hivatásos jogosítványt szeretne, PÁV vizsgán 
kell részt venni, melyre jelentkezni az iskolában beszerezhető jelentkezési lapon lehet. 

10% hiányzás esetén az elméleti tanfolyamot meg kell ismételni. (nem kell újra fizetni) 

Az elméleti tanfolyam kezdetét követő 9 hónapon belül meg kell kezdeni a vizsgát, 12 
hónapon belül sikeres vizsgát kell tenni. (Ha nem, az elméleti tanfolyamot ismételni kell.) 



Vezetõi engedélyét a sikeres forgalmi vizsgát követően, három munkanap után, az eredeti 
orvosi igazolás bemutatásával az OKMÁNYIRODA adja ki. 

Az alapvizsgadíj tartalmazza: 

Elméleti vizsgadíj 13.800 Ft (Kö: 4.600.-  Szerkezeti: 4.600.- Munkavédelem....: 
4.600.- ) 

Rutin vizsgadíj 3.500 Ft 

Forgalmi vizsgadíj 11.000 Ft 

Bü vizsgadíj 4.400 Ft 

Összesen 32.700 Ft 

 
Pótvizsgadíj tantárgyanként ugyanennyi!  

Gyakorlati vezetésre csak sikeres elméleti vizsga letétele után van lehetőség. 

Gyakorlati vizsga: 21. életév betöltése után 

Rutin vizsga minimum: 6 óra levezetése után 

Forgalmi vizsga : rutin vizsgát követően minimum 23 óra levezetése után lehetséges. 

A tanfolyam díja: elmélet : 70.000.- Ft. ( - 15.000.- ha van műszaki felmentése)   

Gyakorlat: 195.000.- Ft a kötelezően előírt óraszámban. 

Teljes tandíj: 265.000.- 

Tandíj + vizsgadíj: 297.700.- 

A tanfolyam elméleti óraszámai: (1 tanítási óra = 45 perc) 

A gyakorlati vezetés kötelező óraszámai (min.): (1 gyakorlati óra = 50 perc) 

Rutin 6 óra 

Forgalom 23 óra 

Vizsga 1 óra 



Összesen 
(minimum) 

29 óra 

 
Jelentkezéskor kell befizetni: 70.000.- Ft-ot (elméleti tandíj, Bü tandíja); sikeres elméleti 
vizsga után a forgalmi vizsga előtt 195.000.- Ft-ot 

A gyakorlati vezetés pótóra díja: 6.500.- Ft; Szombaton és Vasárnap: + 500 Ft/óra 

A tanfolyam kezdési időpontja:   Jelentkezéskor 

Áthelyezési kérelmét ügyfélfogadási időben a bejelentést követő munkanapon teljesítjük. 
(Amennyiben rendezte adósságát, ha van) 

Áthelyezés esetén adminisztrációs költség: 6.000 Ft! 

A gyakorlati vezetés díja üzemanyagár emelkedés esetén változhat! 

Vizsgára csak felkészült tanulót engedünk! (Nekünk fontos az eredmény!) 

Tehergépkocsi nehéz pótkocsival "C+E" 

Kérem az alábbiakat szíveskedjék figyelmesen elolvasni! 

1. A Jelentkezési és Vizsgalapot az iskola honlapján (sziklaiautosiskola.eu) keresztül is 
elérhető NKH oldalról kell kitölteni és jelentkezéskor leadni. 

2. A "C" kategóriás vezetői engedély vagy vizsgaigazolás és iskolai bizonyítvány (min. 8 
általános) fénymásolatát a jelentkezési laphoz kell csatolni. Szemüveg előírása 
esetén mind a gyakorlati foglalkozásokon, mint a vizsgán kötelező viselni. Fénykép 
(itt készítünk). 

3. A vezetői engedélyt jelentkezéskor be kell mutatni. A jelentkezési lap nyilatkozat 
rovatainak kérdéseire a valóságnak megfelelően, IGEN-el vagy NEM-el kell 
válaszolni. 

Tanfolyamra (C+E kategória) az vehető fel: 

● aki a jelentkezés időpontjában nem kezdő vezető (2 évnél régebbi a jogosítvány) 
● aki "C" kategóriás érvényes vezetői engedéllyel vagy 1 évnél nem régebbi 

vizsgaigazolással rendelkezik. 

Az elméleti tanfolyam látogatása kötelező! 

Az elméleti tanfolyam számítógépes TESZT vizsgával (érintőképernyős számítógép 
monitoron) zárul. Az összes vizsgát a 24/2005.(IV.21.) GKM rendelet 14.§ alapján kell 
befejezni. Ezek után vizsga csak a vizsgára bocsátás feltételeinek ismételt teljesítése után 
tehető. 



Az 5. sikertelen forgalmi vizsga után PÁV vizsgálaton kell részt venni, ha vezetői engedélyt 
akar szerezni. 

Az elméleti vizsga feltétele, hogy az alapvizsgadíj / amennyiben nincs valamely tárgyból 
felmentése/ K,M 9.200 Ft befizetésre kerüljön, és a befizetést igazoló csekk a Jelentkezési 
és Vizsgalaphoz legyen csatolva. 

10% hiányzás esetén az elméleti tanfolyamot meg kell ismételni. (nem kell újra fizetni) 

Az elméleti tanfolyam kezdetét követő 9 hónapon belül meg kell kezdeni a vizsgát, 12 
hónapon belül sikeres vizsgát kell tenni. (Ha nem, az elméleti tanfolyamot ismételni kell.) 

Vezetõi engedélyét a sikeres forgalmi vizsgát követően, három munkanap után, az eredeti 
orvosi igazolás bemutatásával  az OKMÁNYIRODA adja ki. 

Az alapvizsgadíj tartalmazza: 

Elmélet 9.200 Ft 

Rutin 3.500 Ft 

Forgalmi vizsga 11.000 Ft 

Bü 4.400 Ft 

Összesen 28.100 Ft 

 
Pótvizsgadíj tantárgyanként ugyanennyi! 

Gyakorlati vezetésre csak sikeres elméleti vizsga letétele után van lehetőség. 

Rutin vizsga minimum: 6 óra levezetése után 

Forgalmi vizsga minimum: rutin vizsgát követően minimum 8 óra levezetése után 
lehetséges. 

A tanfolyam díja: elmélet : 20.000.- Ft.   Gyakorlat: 105.000.- Ft a kötelezően előírt 
óraszámban. 

A tanfolyam elméleti óraszámai: (1 tanítási óra = 45 perc) 

Kresz 8 óra 

Műszaki 4 óra 



Bü 4 óra 

Vezetéselmélet 4 óra 

Összesen 20 óra 

 
A gyakorlati vezetés kötelező óraszámai (min.):(1 gyakorlati óra = 50 perc) 

Rutin 6 óra 

Forgalom 8 óra 

Vizsga 1 óra 

Összesen 
(minimum) 

14 óra 

 
Jelentkezéskor kell befizetni  Ft-ot (elméleti tandíj, Bü tandíja); sikeres elméleti vizsga után a 
forgalmi vizsga előtt 105.000 Ft-ot 

A gyakorlati vezetés pótóra díja: 7.000 Ft; Szombaton és Vasárnap: + 500 Ft/óra 

A tanfolyam kezdési időpontja: 2020  
Elméleti foglalkozás: 

Tanfolyam helye: 

Elmélet: 9400, Sopron, Fövényverem út 1. 

Bü: 9400, Sopron, Bánfalvi út 14.  

Áthelyezési kérelmét ügyfélfogadási időben a bejelentést követő munkanapon teljesítjük. 
(Amennyiben rendezte adósságát, ha van) 

Áthelyezés esetén adminisztrációs költség: 6.000 Ft! 

A gyakorlati vezetés díja üzemanyagár emelkedés esetén változhat! 

Vizsgára csak felkészült tanulót engedünk! (Nekünk fontos az eredmény!) 


