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TÁJÉKOZTATÓ; VÁLLALÁSI FELTÉTELEK, KÉPZÉSI PROGRAM: 

Kategória: „C” 17,5  évtől. 

 

Tanfolyam díj: 60000  Ft. 

Vizsgadíj: 

Kresz: 4 600 Ft. 

Szerkezet Üzemeltetés.: 4600 Ft.                         13800 Ft. 

Munkavédelem: 4600 Ft.            

Biztonságos Üzemeltetés tanfolyam: 20000 Ft. 

Biztonságos Üzemeltetés vizsgadíj: 4400 Ft. 

Kötelező gyakorlati óraszám: 30 óra 

Óradíj: 7500 Ft. / óra. 

Az esetleges pót órák díjai nem térnek el a kötelező órák díjaitól. 

Vizsgadíjak: 

Rutin vizsga: 3500 Ft. 

Adminisztrációs költség (magába foglalja a rutinpálya használatát, és a vizsga 

ügyintézést): 20000 Ft. 

Forgalom: 11000  Ft. 
 Feltétel: „B” kategória megléte érvényes orvosival! + 2-es csop. Orvosi (7200 Ft) 

Szükség lesz: személyi igazolvány, lakcímkártya, adóazonosító jel, legmagasabb 

iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány. (minimum 8 osztály),  vezetői engedély. 

Első befizetés: tanfolyam díj + az első 3 vizsgadíj: 83 800 Ft. 

Az elsősegély-nyújtási ismeretek elsajátításáról szóló igazolást,  a Magyar 

Vöröskeresztnél tett sikeres vizsga után kapja kézhez. Aki 1984 január 1. után szerzett 

vezetői engedélyt, annak nem kell ezt az igazolást bemutatnia. Ha még is szükség lenne 

rá az autósiskola megszervezi az elsősegélynyújtó  tanfolyamot és a vizsgát. Tanfolyam 

díj: 15000 Ft, vizsga díj: 8200 Ft. Tanfolyam indul:…………………............................ 

A Tantermi tanfolyam helye: Eger, Csiky Sándor út 5. ONLINE (E-LEARNING) 

                                                    Eger, Szövetkezet út 4-8. BÜ. 
Megállapítható, hogy a jelentkezés időpontjában a vizsgálható okmányok illetve a 

tanuló nyilatkozata alapján a jelentkező (érdeklődő) a vizsgára bocsájtásra vagy a 

vezetői engedély kiadására vonatkozó feltételeknek: MEGFELEL NEM FELEL MEG 

KRESZ tanfolyam: (80 tanóra: 24 óra KRESZ, 12 óra vezetés elmélet, 16 óra szerkezet 

ismeret, 12 óra munkavédelem, 16 óra Biztonságos Üzemeltetetés)  

Előírt kötelező óraszám: 80 óra.  

Amennyiben a tanfolyam 10 %-tól többet hiányzik, úgy elméleti vizsgára nem 

bocsájtható. 

A hiányzást pót foglalkozáson lehet pótolni, melynek díja: 1000 Ft/óra. 

 

 

A tanulók kötelesek a gyakorlati órákra és a vizsgákra is (KRESZ szerinti) vezetésre képes 

állapotban megjelenni. Távolmaradását köteles 24 órával előbb jelezni gyakorlati oktatójának, 

ellenkező esetben az óra pénzügyileg megtartottnak tekintendő, de nem számít levezetett órának. 

A megbeszélt időpontban 20 perc várakozási idő, kötelező! Ezt követően az óra (órák) 

megtartható. 
 

Gyakorlati oktatás: IVECO típusú tehergépkocsival történik. 

 

A tanfolyamra az vehető fel: 

1. Aki a szükséges életkort betöltötte: a tanuló 17 és fél évesen vehető fel tanfolyamra, 

17 év  9 hónaposan tehet elméleti, rutin és BÜ vizsgát, forgalmi vizsgát azonban csak a 

18 életévének betöltése után tehet. 

2. Rendelkezik a személyének azonosítására fényképes okmánnyal: érvényes személyi 

igazolvánnyal, vezetői engedéllyel vagy útlevéllel. 

3. Orvosilag alkalmas és erről az igazolást leadja. 

4. Bemutatja a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítványt (minimum 8 

osztály), vezetői engedélyét. 

 

Befizetések: 

A képzés díjai és vizsga díjai az ügyfélfogadó irodában, ügyfélfogadási időben 

befizethetőek számla ellenében. Az oktató pénz átvételére nem jogosult! 

 

Amennyiben a tanuló áthelyezését kéri a képző szerv 3 napon belül kiadja a szükséges 

igazolást, ezzel egyidőben a tanuló köteles megfizetni 20000 Ft. adminisztrációs 

költséget. 

 

 Felügyeleti szerv: KÖZLEKEDÉSI ALKALMASSÁGI VIZSGAKÖZPONT (KAV)   

3300. Eger, Kossuth Lajos út 26. Tel.: 510-308. 

 

Vezetői engedéllyel kapcsolatos információk:  

A vizsgaközpont, a sikeres vizsgáról kiállított vizsgaigazolást, az illetékes közlekedési 

igazgatási hatóság részére küldi meg. 

A vezetői engedély kiállítását a lakhelyének megfelelő Okmányirodában 

kezdeményezheti, de csak személyesen  kérheti ahová magával kell vinni okmányait, az 

orvosi alkalmasságit, valamint ha ez az első vezetői engedélye az elsősegély vizsgáról 

szóló igazolást. Az első vezetői engedély kérelmezése illetékmentes. 
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