
  

TANDÍJAK:   „B” kategória 
 

 Elméleti képzés:  
 

 A járművezetés elmélete, KRESZ, és Műszaki tantárgyak: 
 

DIÁK DOLGOZÓ 

     Tantermi oktatás: 
-multimédiás, 28 tanórás elméleti tanfolyam: 
- ingyenes TESZT könyvvel, és e-jegyzettel, 

-ingyenes korlátlan számítógépes gyakorlással 
 

36.400 Ft 39.400 Ft 

   Opcionális E-learning rendszerű: 
-online távoktatás: 

30.000 Ft ---- ---- 

Gyakorlati képzés: 

30 tanóra gyakorlat (50 p/tanóra), manuális váltóval: 
Gyakorlati óradíj: 5.300 Ft/ó; 30 kötelező tanóra: 

(9 ó alapoktatás14 ó városi, 4 ó országúti; 2 ó éjszakai vezetés; 
1ó vizsga)  

159.000 Ft 159.000 Ft  



   Elméleti és Gyakorlati képzés összesen:     
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Elmélet + 30 kötelező 
tanóra gyakorlat, 

részletfizetési lehetőséggel! 

 
195.400 Ft  

 
198.400 Ft 

E-learning rendszerű elméleti oktatás esetén:                                    
 

189.000 Ft 
A fenti –a kötelező óraszámokra számított-  tandíjakra a szerződéskötéstől számított 6 hónap ár garanciát vállal. Az ár garancia 

lejárta után a tandíjak, óradíjak napi áron fizetendők. E-learning esetében, mivel a tanfolyam ideje nem tervezhető, az aktuális árak 
fizetendők a gyakorlat során. 

Részletfizetés: 
1. részlet: Elméleti tandíj; -2. részlet: 1-10. gyak. óra 

-3. részlet: 11-20. gyak. ó; -4. részlet: 21-30. gyak. ó díja 

 
A kötelező óraszám feletti, további gyakorlati órák díja is: 

 

5.300 Ft/ó 
(50perc/ó) 

5.300 Ft/ó 
(50perc/ó) 

Intenzív vezetési órák díja:  
1 hónap alatt levezethető a 30 óra, rugalmas, az ügyfélhez igazodó időbeosztás 

biztosításával 

6.800 Ft 
(50perc/ó) 

6.800 Ft 
(50perc/ó) 

 
VIZSGADÍJAK: 

 

A hatósági vizsgadíjak az adott vizsgára jelentés előtt fizetendők: 

Elméleti vizsga : Forgalmi vizsga: Összes vizsgadíj: 

4. 600 Ft  11. 000 Ft   15. 600Ft   

 
  EGYÉB TANDÍJ VIZSGADÍJ: 
 

Közúti elsősegélynyújtás: az EÜ képzés megkezdése előtt fizetendő 

EÜ tandíj: EÜ vizsgadíj: EÜ tanfolyam és vizsga összesen: 

9.500 Ft  8.200 Ft 17.700 Ft    

 
TOVÁBBI KÖLTSÉGEK:  
 

Az orvosi alkalm. vizsgálat: Okmányiroda: Összes egyéb költség: 

7. 200 Ft 0 Ft 7.200 Ft   
 
 
A befizetések ügyfélfogadónkban, készpénzben, vagy a 50800111-11072951 számlájára átutalással is, valamint SimplePay  
teljesíthetők. A vizsgadíjak a KAV-nál –Pécs, Hengermalom utca 2.- készpénzben is rendezhetők. 


