
Tájékoztató 
Autósiskolánk 2006-ban a vizsgaeredményesség alapján Budapest második legsikeresebb autósiskolája volt. A 

Nemzeti Közlekedési Hatóság által kitüntetve. 

  

Személygépkocsi (B kategória)  

Életkor: A tanuló elméleti tanfolyamra beiskolázható 16,5 éves kortól.17 éves kor betöltése előtt 3 hónappal lehet KRESZ 

vizsgát-, 17 éves kortól lehet forgalmi vizsgát tenni.  

Elméleti (KRESZ) tanfolyam:   

Tantermi képzés: 40.000 Ft Az elméleti képzés hét alkalomból álló tanfolyam. 

E-learning (online) képzés: 45.000 Ft. Pótóra: 10.000 Ft.  

  

A képzés elvégzését követően KRESZ vizsgát kell tenni a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpontnál, 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 17.00-ig 9.000 Ft/óra, hétköznap 17.00 után és szombaton 10.000 Ft/óra. Más iskolából átvett tanuló 

esetében az óradíj 10.000 Ft/óra. Intenzív hétköznapi vezetés 17 óráig: 10.000 Ft/óra, 17 óra után: 11.000 Ft/óra. Vezetés 

automata váltós autóval: 10.000 Ft/óra. Az esetleges pótórák ára megegyezik az alapórák áraival!  

  

30 óra összesen: 30×9.000 Ft = 270.000 Ft. A gyakorlati díjra részletfizetési lehetőség van: 10 óránkénti részletben 

lehet fizetni. Az első részletet a vezetés megkezdésekor kell kifizetni.  

  

KRESZ+Gyakorlat összesen:  

tantermi képzés esetén: 40.000+270.000=310.000 Ft.  

E-learning képzés esetén: 45.000+270.000=315.000 Ft  

  

Vizsgadíjak (ezek országos hatósági díjak):  

KRESZ: 4.600 Ft  

Forgalom: 11.000 Ft (+1.500 Ft vizsgaszervezési díj)   

Elsősegélynyújtó tanfolyam:   

Tantermi tanfolyam: 10.000 Ft. Vizsgadíj: 15.500 Ft.   

 

A fizetés ütemezése:  

Első részlet: az elméleti képzés díja, amely készpénzben vagy átutalással fizethető. 

Második-harmadik-negyedik részlet: 10-10-10 vezetési óra díja, amely csak átutalással fizethető. 

  

A vezetői engedély 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 lehet átvenni. Külföldi állampolgár esetén legalább 6 hónapja érvényes 

tartózkodási engedély szükséges!  

  

Elérhetőségeink:  

Személyesen : Bp.1043. István út 5. (Újpest-Központ)   

Hétfőtől-Csütörtökig: 14.00-17:30  

Telefonon: iroda: 06-1-389-84-40 (14:00-17:30); Antos András, iskolavezető: 06-20-922-63-95  

www.ujpestautosiskola.hu  
ujpestautosiskola@gmail.com  
Bankszámlaszám: Újpest Tanoda Kft., K&H Bank, 10401213-50505754-51531008,  

Másodlagos azonosító: ujpestautosiskola@gmail.com  

 

 

mailto:ujpestautosiskola@gmail.com


Az e-learning oktatás menete 

1. A tanuló személyesen befárad az autósiskola irodájába és beiratkozik e-learning tanfolyamra.  

A beiratkozáshoz szükség van:  

- személyi igazolvány,  

- lakcímigazoló kártya, 

- jogosítvány (ha már rendelkezik a tanuló jogosítvánnyal), 

- megfelelő e-mail cím (a citromail.hu, freemail.hu és gmail.hu e-mail szolgáltató nem fogadja az e-Titán Rendszer 

által küldött e-maileket, ezért kérünk más címet megadni.) A gmail.com cím megfelelő! 

- a képzés díja, amelyet készpénzben kell rendezni, 

- 18 év alatti tanuló esetén a szülőre is szükség van a beiratkozáshoz. 

 

2. A regisztráció, valamint a képzési szerződés aláírása után az autósiskola rögzíti a tanuló adatait az e-Titán 

keretrendszerben. Erről a rendszer értesítést küld a megadott e-mail címre. A levélben lévő linkre kell kattintani, 

majd regisztrálni. A rendszer egy újabb e-mailben vissza fog küldeni egy jelszót. Ezután az eszköz böngészőjében a 

www.etitan.hu oldalt kell felkeresni, ahol a Tanulóknak gombra, majd az e-Titán gombra kell kattintani. Itt meg kell 

adni a regisztrációkor megadott felhasználónevet és a válasz e-mail-ben kapott jelszót és kezdődhet a tanulás! 

Technikai problémák esetén hívható: 061-577-0222 (8-18 óra között). Szakmai (kresz) kérdés esetén az 

autósiskolától lehet segítséget kérni. 

 

3. A tananyagnak hozzáférési ideje van, amely kategóriánként változhat. Pl. B kategória esetén ez 75 óra/ 180 nap. Ez 

azt jelenti, hogy a tanuló az első belépéstől számított legfeljebb 75 órán keresztül tudja használni a programot és 

legfeljebb 180 napon keresztül. Ezeket az időket a rendszer rögzíti és a tanuló meg is tudja nézni, hogy mennyi ideje 

van hátra.  

 

4. Néhány tanács ezzel kapcsolatban: 

- a regisztrációtól számított 3 hónapon belül el kell kezdeni a tanfolyam elvégzését, 

- ha nem használja a programot, akkor jelentkezzen ki, mert a program tovább fogja számolni az időt, 

- az oktatás 6 modulból áll, amelyek végén tesztek szerepelnek,  

- a továbblépés csak a sikeres tesztek elvégzése után lehetséges, 

- egyes oldalakon lesznek „!” és/vagy „§” szimbólumok. Azokra mind rá kell kattintani, különben a rendszer nem 

tekinti elolvasottnak az oldalt. Minden oldal alján lesz egy zöld nyíl, az lesz a Tovább gomb. 

- ha sikerült a 6. modul végére érni, akkor a „Tanfolyam igazolás letöltése” gombra kell kattintani. Ez igazolja a 

tanuló számára, hogy elvégezte a tanfolyamot, valamint ekkor látja az iskola is a saját rendszerében, hogy a tanuló 

végzett a tanfolyammal. A képzési igazolást nem kell elküldeni az autósiskolának. Vizsgára csak az igazolás 

birtokában lehet jelentkezni. 

 

5. A tanfolyam befejezése után: 

- a tanulónak személyesen be kell fáradnia az autósikolába, aláírni a jelentkezési lapot, leadni az orvosi 

alkalmassági igazolást és befizetni készpénzben 4600 Ft vizsgadíjat,  

- ezt érdemes a tanfolyam befejezését követően minél előbb megtenni, ugyanis az első belépéstől számított 9 hónapon 

belül meg kell történnie az első kresz vizsgának és 12 hónapon belül sikeres kresz vizsgát kell tenni, 

- ha nem sikerült az adott idő (75 óra/180 nap) alatt a tanfolyam végére érni, akkor keresse fel az autósiskolát, ahol 

újabb hozzáférési időt (10 óra/30 nap) lehet vásárolni. 

- Eredményességi mutatók 2023. 1. negyedévében   

- Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ)*:   

- B kategória: 151.03 % 

- (100%= 30 óra)   

- Vizsga Sikerességi Mutató (VSM)*:   

- B kategória: elmélet: 55.56%, gyakorlat: 42.35 % 

- *A Nemzeti Közlekedési Hatóság számításai alapján   

- Képzési költség (KK):    

- B kategória: 445.000 Ft   

http://www.etitan.hu/

