Az Újpest Autósiskola tájékoztatója a motoros kategóriákról
Autósiskolánk 2006-ban a vizsgaeredményesség alapján Budapest második legsikeresebb autósiskolája volt. A
Nemzeti Közlekedési Hatóság által kitüntetve.
Elméleti (KRESZ) tanfolyam:
nem diákoknak: 30.000 Ft (ha rendelkezik B kategóriás jogosítvánnyal, akkor 20.000 Ft) Diákoknak: 25.000 Ft.
AM kategória: A jogosítvány 50 cm3-es motor vezetésére jogosít. A kategóriához 14 éves életkor szükséges. Az elméleti
tanfolyam után 11 óra vezetés kötelező. A vezetés óradíja 1.600 Ft/óra. Vezetés díja összesen: 11×1.600 Ft = 17.600 Ft.
A1 kategória: A jogosítvány 11kW (125 cm3) teljesítményű motor vezetésére jogosít. A kategóriához 16 éves életkor szükséges. Az elméleti tanfolyam után
17 óra vezetés kötelező. A vezetés díja 1.900 Ft/óra. Vezetés díja összesen: 17×1.900 Ft = 32.300 Ft.
A1 alkategória B-kategóriás jogosítvánnyal: A képzés 5 óra elméletből és 3 óra gyakorlatból áll. Az elmélet után KRESZ-,
a gyakorlat után forgalmi vizsga van. Az elméleti és a gyakorlati képzés díja: 18.000 Ft
A2 kategória: A jogosítvány 35 kW (kb. 400 cm3) teljesítményű motor vezetésére jogosít. A kategóriához 18 éves életkor szükséges. Az elméleti tanfolyam
után 17 óra vezetés kötelező. A vezetés díja 2.300 Ft/óra. Vezetés díja összesen: 17×2.300 Ft = 39.100 Ft.
A kategória: A jogosítvány korlátlan hengerűrtartalmú motor vezetésére jogosít. A kategóriához 24 éves életkor szükséges. Az elméleti
tanfolyam után 27 óra vezetés kötelező. A vezetés díja 2.500 Ft/óra. Vezetés díja összesen: 27×2.500 Ft = 67.500 Ft.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jártasság miatt könnyítéssel megszerezhető jogosítványok:
A2 kategória 2 éven belül* szerzett A1 kategóriás jogosítvánnyal: Aki 18 éves elmúlt és 2 éven belül szerezte meg az A1es jogosítványát az elméleti tanfolyam és KRESZ vizsga nélkül, 12 óra vezetés után szerezhet jogosítványt.
A képzés díja összesen: 12×2.300 Ft = 27.600 Ft+5.000 Ft regisztrációs díj
A2 kategória 2 éven túl szerzett A1 kategóriás jogosítvánnyal: Aki 18 éves elmúlt és 2 éven túl szerezte meg az A1-es
jogosítványát az 3 órás elméleti tanfolyammal és KRESZ vizsgával 8 óra vezetés után szerezhet jogosítványt.
Elmélet: 7.000 Ft. Vezetés díja összesen: 8×2.300 Ft = 18.400 Ft
A kategória 2 éven belül* szerzett A1 kategóriás jogosítvánnyal: Aki 21 éves elmúlt és 2 éven belül szerezte meg az A1es jogosítványát az elméleti tanfolyam és KRESZ vizsga nélkül, 16 óra vezetés után szerezhet jogosítványt.
A képzés díja összesen: 16×2.500 Ft = 40.000 Ft+5.000 Ft regisztrációs díj
A kategória 2 éven túl szerzett A1 kategóriás jogosítvánnyal: Aki 21 éves elmúlt és 2 éven túl szerezte meg az A1-es
jogosítványát az 3 órás elméleti tanfolyammal és KRESZ vizsgával 10 óra vezetés után szerezhet jogosítványt.
Elmélet: 7.000 Ft. Vezetés díja összesen: 10×2.500 Ft = 25.000 Ft
A kategória 2 éven belül* szerzett A2 kategóriás jogosítvánnyal Aki 21 éves elmúlt és 2 éven belül szerezte meg az A2-es
jogosítványát az elméleti tanfolyam és KRESZ vizsga nélkül, 12 óra vezetés után szerezhet jogosítványt. A képzés díja
összesen: 12×2.500 Ft = 30.000 Ft+5.000 Ft regisztrációs díj
A kategória 2 éven túl szerzett A2 kategóriás jogosítvánnyal: Aki 21 éves elmúlt és 2 éven túl szerezte meg az A2-es
jogosítványát az 3 órás elméleti tanfolyammal és KRESZ vizsgával 8 óra vezetés után szerezhet jogosítványt.
Elmélet: 7.000 Ft. Vezetés díja összesen: 8×2.500 Ft = 20.000 Ft
* a korábbi kategória sikeres KRESZ vizsgájától számítva az új kategória sikeres forgalmi vizsgájáig eltelt idő max. 2 év
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vizsgadíjak (ezek országos hatósági díjak):
KRESZ: 4.600 Ft, Rutin: 4.700 Ft (Moped: 3.600 Ft) +1.200 Ft vizsgaszervezési díj
Forgalom: 11.000 Ft (Moped: 3.600 Ft) +1.200 Ft vizsgaszervezési díj
Elsősegélynyújtó tanfolyam:
Tanfolyam: 8.000; vizsgadíj: 8.200 Ft.
Elérhetőségeink:
Személyesen: Bp.1043. István út 5. (Újpest Központban az Ady Művelődési házzal szemben)
H-P: 14.00-17:30 Telefon: iroda: 389-84-40 (14:00-17:30); Antos András, iskolavezető: 06-20-922-63-95
www. ujpestautosiskola.hu
A vizsgaigazolás kiadásának a feltétele valamennyi elméleti és gyakorlati vizsga sikeres megléte, valamint az elsősegélynyújtási ismeretek
meglétét igazoló okirat és az alapfokú iskolai végzettséget igazoló okirat bemutatása. A vezetői engedélyt az okmányirodákban a meglévő
vizsgaigazolás, valamint külföldi állampolgár esetén legalább 6 hónapja érvényes tartózkodási engedély birtokában lehet átvenni.

Eredményességi mutatók 2018 4. negyedévében*
Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ)*:
Motoros kategóriák összesen: Vizsga Sikerességi Mutató (VSM)*:
Motoros kategóriák összesen: elmélet: 80.00%, gyakorlat: *A Nemzeti Közlekedési Hatóság számításai alapján
Képzési költség (KK):
AM kategória: 32.600 Ft
A1 kategória: 47.300 Ft
A2 kategória: 59.100 Ft
A kategória: 87.500 Ft

