
 

A PÉCS 2017 AUTÓSISKOLA árjegyzéke a „B” kategóriás képzésben résztvevők számára 

(kiadva: 2023. január 1. ; érvényes: visszavonásig) 

A vezetői engedély megszerzésének vonzatköltségei 

Orvosi alkalmassági vizsgálat díja (háziorvos):                                                                                                                     7.200 Ft   

Elsősegélynyújtás, életmentés internetes formában (ajándék tankönyv használattal):                                            15.000 Ft 

Az első vezetői engedély kiállításának díja:  illetékmentes                                                                                                        0 Ft 

                       egyéb esetben a kiállítás díja:                                                                                                                          4.000 Ft  

A vizsgák díjai (országosan egységes hatósági díjak) 

Elméleti vizsgadíj (KRESZ):                                                                                                                                                       4.600 Ft 

Gyakorlati vizsgadíj (forgalmi):                                                                                                                                             11.000 Ft 

Elsősegélynyújtási ismeretek vizsgadíja:                                                                                                                             15.500 Ft 

Az elméleti képzés díjai 

Internetes távoktatás keretében (ajándék tankönyv használattal) ;  180 nap / 75 óra:                                             46.400 Ft 

Internetes távoktatás keretében (ajándék tankönyv használattal) ;  365 nap / 90 óra:                                             56.400 Ft 

Internetes távoktatás, online beiratkozás esetén + ajándék elsősegélynyújtás tanfolyam:                                      46.400 Ft 

A gyakorlati képzés díjai 

30;  40;  50;  60;  70+ órás csomagok óradíjai:                                             9.100 Ft;  8.800 Ft;  8.500 Ft;  8.200 Ft;  7.900 Ft 

Autópálya képzési csomag (2 gyakorlati óra):                                                                                                                    18.000 Ft 

Hegyvidéki képzési csomag (2 gyakorlati óra):                                                                                                                  18.000 Ft 

Háztól – házig képzési csomag:                                                                                         A választott csomag óradíja     + 900 Ft 

Hétvégi (péntek 16:00-tól, hétfő 06:00-ig) és ünnepnapi képzési csomag óradíja:                                                    12.000 Ft 

30 óra/hónap képzési csomag (intenzív oktatás):                                                                                                             12.000 Ft 

Hétköznap 16:00 óra után kezdődő tanóra díja:                                                                                                               10.000 Ft 

Más képzőszervtől képzési igazolással átjelentkező óradíja:                                                                                             9.000 Ft 

Vezetői engedéllyel rendelkező óradíja (tudásfelfrissítés):                                                                                               9.000 Ft 

Automataváltós oktatás óradíja:                                                                                                                                            9.000 Ft 

 

Online kiegészítő képzések 

Vizsgaútvonalak – Baranya megye (Pécs)                                                                                      (90 nap / 20 óra):      12.000 Ft 

Hatósági elméleti KRESZ vizsgára felkészítő tesztalkalmazások                                                (90 nap / 12 óra):      17.000 Ft 

                                                                                                                                                               (90 nap / 24 óra):     26.000 Ft 

Vizsgafelkészítő és oktatóanyag + Elsősegélynyújtás tananyag                                                 (90 nap / 48 óra):      29.000 Ft 

Egészségügy és Életmentés gyakorlati vizsgára felkészítő tananyag                                         (90 nap / 24 óra):     15.000 Ft 

B kategóriás gyakorlati vizsgára felkészítő tananyagok                                                             (180 nap / 12 óra):     16.000 Ft 

Pótkocsik, utánfutók vontatásával kapcsolatos tananyag                                                         (180 nap / 12 óra):       6.350 Ft 

Üzemanyag-takarékos, környezetkímélő vezetésre felkészítő tananyag                                (180 nap / 12 óra):       8.890 Ft 

Elektromos autó vezetéstechnikai oktatóanyag                                                                          (180 nap / 12 óra):       8.890 Ft 

Hibrid Autó vezetéstechnikai tananyag                                                                                        (180 nap / 12 óra):       8.890 Ft 


