Tájékoztató
Autósiskolánk 2006-ban a vizsgaeredményesség alapján Budapest második legsikeresebb
autósiskolája volt. A Nemzeti Közlekedési Hatóság által kitüntetve.

Személygépkocsi (B kategória)
Életkor: 17 éves kor betöltése előtt 3 hónappal lehet KRESZ vizsgát-, 17 éves kortól lehet forgalmi
vizsgát tenni.
Elméleti (KRESZ) tanfolyam:
nem diákoknak: 30.000 Ft
diákoknak: 25.000 Ft.
két fő esetén fejenként 20.000 Ft.
A tanfolyam elkezdésekor ez az egyetlen összeg amit be kell fizetni.
Az elméleti képzés hét alkalomból álló tanfolyam. Elvégzését követően KRESZ vizsgát kell
tenni Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelőségénél, melynek 4.600 Ft-os
hatósági vizsgadíja van. Majd ha ez sikerült akkor, el lehet kezdeni a vezetést.
Vezetés: 30 óra és 580 km levezetése hatóságilag kötelező!
Díja: hétköznaponként 3.800 Ft/óra, szombaton 4.500 Ft/óra. Más iskolából átvett tanuló esetében
az óradíj 4.500 Ft/óra. Intenzív hétköznapi vezetés: 4.500 Ft/óra.
Az esetleges pótórák ára megegyezik az alapórák áraival!
30 óra összesen: 30×3.800 Ft = 114.000 Ft.
Erre részletfizetési lehetőség van, és csak a vezetés elkezdésekor kell az első részletet kifizetni.
KRESZ+Gyakorlat összesen:
nem diákoknak: 30.000+114.000=144.000 Ft.
Diákoknak: 25.000+114.000=139.000 Ft
Ha ketten jönnek: 20.000+114.000= 134.000 Ft.
Vizsgadíjak (ezek országos hatósági díjak):
KRESZ: 4.600 Ft
Forgalom: 11.000 Ft (+1.500 Ft vizsgaszervezési díj)
Elsősegélynyújtó tanfolyam:
Tanfolyam: 8.000; vizsgadíj: 7.900 Ft.
A vizsgaigazolás kiadásának a feltétele valamennyi elméleti és gyakorlati vizsga sikeres megléte, valamint
az elsősegély-nyújtási ismeretek meglétét igazoló okirat és az alapfokú iskolai végzettséget igazoló
bizonyítvány bemutatása. A vezetői engedélyt az okmányirodákban a meglévő vizsgaigazolás, valamint
külföldi állampolgár esetén legalább 6 hónapja érvényes tartózkodási engedély birtokában lehet átvenni.

Elérhetőségeink:
Személyesen : Bp.1043. István út 5. (Újpest-Központban az Ady Művelődési házzal szemben)
H-P 14-17:30
Telefonon: iroda: 389-84-40 (14:00-17:30); Antos András, iskolavezető: 06-20-922-63-95
www.ujpestautosiskola.hu

Eredményességi mutatók 2017. 4. negyedévében
B kategória
Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ)*:
B kategória: 118.61 %
(100%= 30 óra)
Vizsga Sikerességi Mutató (VSM)*:
B kategória: elmélet: 42.48 %, gyakorlat: 63.10 %
*A Nemzeti Közlekedési Hatóság számításai alapján
Képzési költség (KK):
B kategória: 151.000 Ft

