Fordulat Autós-Motoros Iskola

A tan- és vizsgadíjak befizetésének módjai
1.) Normál „A” kategóriánál a tan- és vizsgadíjak befizetése az alábbi (kamatmentes)
részletekben történik:
Kezdőrészlet: beiratkozáskor esedékes, 62.500 Ft
Vizsgadíjak: beiratkozáskor vagy az elméleti vizsgára történő irodai bejelentkezéskor
esedékes: 20.300 Ft
(A vizsgadíjak továbbítása készpénzbefizetés formájában történik a Vizsgaközpont felé, ezért a
vizsgáid díját jelenleg nem tudod átutalással rendezni. A befizetett vizsgadíjakról a
Vizsgaközpont állít ki minden tanulónak névre szóló számlát)
Gyakorlat 1. részlet: rutin oktatás megkezdése előtt, 77.000 Ft
Gyakorlat 2. részlet: forgalmi oktatás megkezdése előtt, 77.000 Ft
2.) Normál „A1”; „A2” kategóriáknál a tan- és vizsgadíjak befizetése az alábbi
(kamatmentes) részletekben történik
Kezdőrészlet: beiratkozáskor esedékes, 62.500 Ft
Vizsgadíjak: beiratkozáskor vagy az elméleti vizsgára történő irodai bejelentkezéskor
esedékes: 20.300 Ft
(A vizsgadíjak továbbítása készpénzbefizetés formájában történik a Vizsgaközpont felé, ezért a
vizsgáid díját jelenleg nem tudod átutalással rendezni. A befizetett vizsgadíjakról a
Vizsgaközpont állít ki minden tanulónak névre szóló számlát)
Gyakorlati részlet: rutin oktatás megkezdése előtt, 96.000 Ft.
3.) Minden további motoros kategória esetén:
Első részlet: beiratkozáskor esedékes a teljes tandíj
Vizsgadíjak: beiratkozáskor vagy az elméleti vizsgára történő irodai bejelentkezéskor
esedékes, 20.300 Ft (kivéve AM: 11.800 Ft, A1b: 15.600 Ft, kategóriabővítés KRESZ nélkül:
15.700 Ft) (A vizsgadíjak továbbítása készpénzbefizetés formájában történik a Vizsgaközpont felé,
ezért a vizsgáid díját jelenleg nem tudod átutalással rendezni. A befizetett vizsgadíjakról a
Vizsgaközpont állít ki minden tanulónak névre szóló számlát)

Az elsősegély oktatásról
Csak abban az esetben kell, ha még nincs egyéb jogosítványa, vagy ha a
meglévő jogosítványt 1984 előtt szerezte meg!
! Az elsősegély vizsga sem az oktatásnak, sem a vizsgáknak nem
feltétele, de a jogosítvány/vizsgaigazolás kiváltásának igen!
Az elsősegély oktatás nem képezi az elméleti oktatás részét, hanem fakultatív módon
választható. A tanfolyam díja 14.000 Ft, mely létszámtól függően 1 vagy 2 alkalmas. Az
oktatás helyszíneiről és időpontjairól az iskola telefonszámán kaphat tájékoztatást.
Iskolánk tanítványainak az elsősegély tanfolyam díja 14.000 Ft helyett 10.000 Ft.

Az elsősegély vizsga helye:

Vizsgázni a Magyar Vöröskereszt Vizsgaszervezési központjában Tel.:+36 1 373 0730
vagy +36 1 773 0444), vagy a kerületi központokban lehet. Vizsga díja 8200 Ft, melyet
sárga csekken kell a Vöröskereszt számlájára befizetni. A jelentkezésben az
elsősegélynyújtó oktatáson segítenek majd, minden információ elhangzik itt ezzel
kapcsolatosan.

Ha minden vizsgája megvan…

Fordulat Szolgáltató Kft. Cg. 01-09-186175
1147 Budapest, Kerékgyártó u. 108.
Ügyfélfogadás:
1132 Budapest, Borbély utca 5-7. Tel.: +36 70/883 8484
1042 Budapest, Kassai utca 48. Tel.: +36 70+883 8481

www.fordulatjogositvany.hu
e-mail: info@fordulatjogositvany.hu

Motoros tájékoztató

(2021.november 1-től új tájékoztató közzétételéig)
Kategória

„A2”

Az előző megszerzett
kategória KRESZ
vizsgájához képest…

„AM”
moped

„A1-Bvel”
B-s jogsival

„A1”
B-s jogsi
nélkül

2 éven belül
A1-gyel

2 éven túl
A1-gyel

Normál
(nincs előző
motorjogsi)

Elmélet kötel. óra
(1ó=45p)
Ára**
Autósiskola díja

16 ó

3ó

22 ó

-

3ó

22 ó

13.500 Ft
19.500 Ft

8.500 Ft
19.500 Ft

13.500 Ft
19.500 Ft

19.500 Ft

8.500 Ft
19.500 Ft

13.500 Ft
19.500 Ft

Gyak. min. óraszám
(1ó=50p)

10+1 ó
(de min. 100
km!)

10+1 ó
(de min.
30 km!)

16+1 ó
(de min. 240
km!)

12+1 ó
(de min. 180
km!)

8+1 ó
(de min.
120 km!)

16+1 ó
(de min.
240 km!)

Óradíj

6.800 Ft/ó

6.800 Ft/ó

6.800 Ft/ó

6.800 Ft/ó

6.800 Ft/ó

6.800 Ft/ó

Ára

74.800 Ft

74.800

115.600 Ft

88.400 Ft

61.200 Ft

115.600 Ft

KRESZ

4.600 Ft

4.600 Ft

4.600 Ft

-

4.600 Ft

4.600 Ft

rutin

3.600 Ft

-

4.700 Ft

4.700 Ft

4.700 Ft

4.700 Ft

forgalom

3.600 Ft

11.000 Ft

11.000 Ft

11.000 Ft

11.000 Ft

11.000 Ft

Összesen:
(E-learninggel)
Kategória

119.600 Ft
(+9.900 Ft)

118.400 Ft
(+9.900 Ft)

109.500 Ft
(+9.900 Ft)

168.900 Ft
(+9.900 Ft)

Az előző megszerzett
kategória KRESZ
vizsgájához képest…

2 éven belül
A1-gyel

Elmélet kötel. óra
(1ó=45p)
Ára**
Autósiskola díja

Vizsgadíjak

168.900 Ft
123.600 Ft
(+9.900 Ft)
„A” korlátlan

2 éven túl
A1-gyel

2 éven belül
Ak v. A2-vel

2 éven túl
Ak v. A2-vel

Normál
(nincs előző motorjogsi)

-

3ó

-

3ó

22 ó

19.500 Ft

8.500 Ft
19.500 Ft

19.500 Ft

8.500 Ft
19.500 Ft

Gyak. min. óraszám
(1ó=50p)

16+1 ó
(de min.
240 km!)

10+1 ó
(de min.
150 km!)

12+1 ó
(de min.
180 km!)

8+1 ó
(de min.
120 km!)

13.500 Ft
19.500 Ft*
9.500 Ft
26+1 ó
(de minimum 390 km!)

Óradíj

6.800 Ft/ó

6.800 Ft/ó

6.800 Ft/ó

6.800 Ft/ó

6.800 Ft/ó

Ára

115.600 Ft

74.800 Ft

88.400 Ft

61.200 Ft

183.600 Ft

Vizsgadíjak

Gratulálunk! A forgalmi vizsga teljesítése után 4 munkanappal bármely
okmányirodában kezdeményezhető a vezetői engedély kiállítása.

KRESZ

-

4.600 Ft

-

4.600 Ft

4.600 Ft

rutin

4.700 Ft

4.700 Ft

4.700 Ft

4.700 Ft

4.700 Ft

Az okmányirodában szükség lesz a következőkre: - érvényes személyi
igazolvány és lakcímkártya, - orvosi alkalmassági igazolás (kivéve, ha van
egyéb kategóriás érvényes jogosítvány, ekkor ezt kell bemutatni), - elsősegély
vizsga igazolólapja (kivéve, ha van egyéb kategóriás jogosítvány, ekkor ezt
kell bemutatni) Az első jogosítvány kiállítása díjmentes, minden egyéb
esetben 4000 Ft a kiállítás díja.

forgalom

11.000 Ft

11.000 Ft

11.000 Ft

11.000 Ft

11.000 Ft

150.800 Ft

123.100 Ft
(+9.900 Ft)

123.600 Ft

109.500 Ft
(+9.900 Ft)

226.900 Ft
(+9.900 Ft)

Összesen:
(E-learninggel)

*A kedvezmény igénylésének feltétele, hogy a teljes tanfolyamot autósiskolánkban végezd el.
** Az elméleti tanfolyam E-learning tanfolyam keretében is elvégezhető. Ennek igénybevétele a
fent ismertetett árakon felül plusz 9.900 Ft-os költséget jelent.

 Alkalmassági vélemény a háziorvostól, ha nincs „B” kategóriás jogosítványa (mopedhez nem
Megszerezhető
nemzetközi
kategória

Kategóriával
vezethető

Kategóriának megfelelő saját
motor használat műszaki
feltételei

„A”
korlátlan motorjogsi

motorkerékpár teljesítménykorlátozás nélkül

oldalkocsi nélküli kétkerekű
motorkerékpár, legalább 595 cm3,
legalább 50kW és legalább 180 kg
terheletlen tömeg

„A” bármilyen
kategóriaváltással

motorkerékpár teljesítménykorlátozás nélkül

oldalkocsi nélküli kétkerekű
motorkerékpár, legalább 595 cm3,
legalább 50kW és legalább 180 kg
terheletlen tömeg

„A2” motorjogsi

motorkerékpár, max. 35 kWos teljesítményig,
teljesítmény/saját tömeg
aránya 0,2 kW/kg-ig

„A2” bármilyen
kategóriaváltással

motorkerékpár, max. 35 kWos teljesítményig,
teljesítmény/saját tömeg
aránya 0,2 kW/kg-ig

„A1”

„A1” „B”-vel
(„B125”)

„AM” (Moped)

motorkerékpár 125 cm3-ig;
teljesítménye 11kW-ig;
teljesítmény/saját tömeg
aránya 0,1 kW/kg-ig
motorkerékpár 125 cm3-ig;
teljesítménye 11kW-ig;
teljesítmény/saját tömeg
aránya 0,1 kW/kg-ig
- segédmotor (max. 50 cm3)
+ állati erővel vont jármű
+ kerti traktor

A2 kategóriába sorolható, oldalkocsi
nélküli kétkerekű motorkerékpár
legalább 245 cm3-vel, 20-35 kW
közötti motorteljesítménnyel, max.0,2
kW/kg-ig
A2 kategóriába sorolható, oldalkocsi
nélküli kétkerekű motorkerékpár
legalább 245 cm3-vel, 20-35 kW
közötti motorteljesítménnyel, max.0,2
kW/kg-ig
kétkerekű motorkerékpár 120 - 125
cm3-ig; teljesítménye 11kW-ig;
teljesítmény/saját tömeg aránya 0,1
kW/kg-ig
kétkerekű motorkerékpár 120 - 125
3
cm -ig; teljesítménye 11kW-ig;
teljesítmény/saját tömeg aránya 0,1
kW/kg-ig
segédmotor max. 50 cm3

Jelentkezés
életkori
feltétele
23,5 év

24 év
/vagy 20 év
legalább 2 éves
„A2”jogsival/

18 év

15,5 év

meglévő „B”
kat. jogsi
13,5 év
(külföldön csak
16 éves kortól
lehet vezetni!)

Az elméleti oktatásról

Vizsgaidőpontot az elméleti tanfolyam ideje alatt, E-learning képzés esetén annak befejeztével
kérünk
a
Vizsgaközponttól,
amennyiben
minden
szükséges
dokumentum
(orvosi
igazolás/jogosítvány másolat, aláírt jelentkezési lap, e-learning esetén igazoló oklevél) a
rendelkezésünkre áll. A kapott időpontról email értesítést küldünk. Amennyiben ez az értesítés
nem érkezik meg az első oktatási naptól számított két héten belül /E-learning tanfolyam esetén a
tananyag befejezését követő két héten belül/, a tanulónak kell érdeklődnie az elérhetőségeinken.
Hatósági KRESZ vizsga helyszínei: XI. Bp., Petzvál József u. 39. sz. B épület, 1195
Budapest, Vas Gereben u. 2-4., 1141 Budapest Komócsy utca 17-19

 Kitöltött jelentkezési lap

vizsgaalkalmon be kell mutatni )

 ha van már valamilyen jogosítványa, akkor arról egy másolat
 autósiskolánál beiratkozáskor befizetett első részlet
KRESZ-vizsgára való felkészülés
Tantermi elméleti tanfolyam esetén is lehetőség van E-learning vizsgafelkészítő tesztprogram
megvásárlására, ami a hatósági vizsga körülményeit szimulálva a vizsgán is alkalmazott
kérdésbankot használja.
Ennek érvényessége: 12 óra/30 nap, ára: 3500 Ft

A gyakorlati oktatásról
17,5 év

Az elméleti tanfolyam E-learning tanfolyam keretében is elvégezhető. Ennek igénybevétele
további 9.900 Ft-os költséget jelent. Az E-learning teljes hozzáférést biztosít az akkreditált
oktatóanyaghoz melynek része a vizsgafelkészítő tesztprogram is. Érvényessége: 75 óra/180 nap.
Az e-learning tananyag megrendelése abban az esetben is fizetési kötelezettséggel jár, ha a tanuló
nem dolgozza fel a tananyagot. Kérjük, a tananyag megrendelésétől számított 28 napon belül
regisztrálja magát az E-titán rendszerébe és indítsa el az oktatóanyagot.
Elméleti tanfolyam tantermi képzésének helyszíne: 1132 Budapest, Borbély utca 5-7, HTC
Irodaház I. emelet 102., és/vagy 1042 Budapest, Kassai utca 48. A tanfolyamok
indulásáról honlapunk részletes tájékoztatást nyújt. A tanuló az elméleti órák max. 10%-áról
hiányozhat, nagyobb arányú hiányzás esetén az elmulasztott óraszámot pótfoglalkozás keretében
pótolnia kell! Pótfoglalkozás időpontját az Iskola jelöli ki.
! Az elméleti tanfolyam megkezdését követő 9 hónapon belül kell az első KRESZ-vizsgára
jelentkezni, továbbá tanfolyam megkezdését követő 1 éven belül a vizsgának sikerülnie
is kell, ellenkező esetben jogszabály alapján a teljes elméleti tanfolyamot meg kell
ismételni!

KRESZ vizsgára való jelentkezés feltételei

kell). Ára kb. 7300 Ft.

 nyilatkozat alapfokú végzettség meglétéről (FIGYELEM! Az eredeti bizonyítványt a legelső

Ha a kategória előírja a KRESZ-vizsgát, akkor a gyakorlatot csak sikeres KRESZ-vizsga után
lehet elkezdeni (kivéve „A1” „B”-vel)!
! A KRESZ-vizsga 2 évig érvényes, ezen a 2 éven belül kell a forgalmi vizsgát
megcsinálnia, ellenkező esetben a teljes tanfolyamot és a vizsgákat elölről kell
kezdeni!
! Ha valaki kategóriából adódóan elméleti tanfolyam mentességet élvez, akkor
gyakorlati vizsgáit 12 hónapon belül kell sikeresen teljesíteni, ellenkező esetben a
teljes tanfolyamot és vizsgákat elölről kell kezdeni!
A gyakorlati órákra való bejelentkezés módját a helyszíntől függően a beiratkozáskor
egyeztetjük.
Gyakorlati vezetés, és gyakorlati vizsga helyszínek:

Budapest, XIV. kerület, Írottkő park 1. alatti vizsga- és tanpálya, illetve annak
környéke,

Budaörsi úti virágpiac alatti vizsga- és tanpálya, illetve annak környéke
A tanfolyam alatt az iskola motorjainak használata ingyenes! Amennyiben automataváltós
motorral teljesíted a gyakorlati tanfolyamot, úgy az a későbbiekben megjelenik korlátozásként
jogosítványodban, azaz nem vezethetsz manuális váltós motort automatával szerzett
jogosítványoddal. Iskolánk AM és A1 kategóriákban rendelkezik automata motorral.
Elméleti és gyakorlati vizsgát minden esetben csak az előírt kötelező óraszámok és
menettávolságok meghallgatása/elvégzése után lehet tenni!

Gyakorlati pótórák díjai, igénylésük módja
Figyelem! 2013. augusztus 15-től a Közlekedési Hatóság a minimum óraszámokon
kívül minden kategóriához meghatározott egy minimálisan teljesítendő km-számot!
Amennyiben Tanuló a minimum óraszámmal nem érte el az előírt menettávolságot,
úgy a kívánt km megszerzéséig kötelezően pótórát kell vennie! (lsd. táblázat)
Gyakorlati foglalkozáson a Tanuló felkészültségi szintjét az oktatónak kell felmérnie. Ha az
oktató objektív megítélése szerint a Tanuló a kötelező óraszám, valamint az előírt kötelező
menettáv teljesítése után sincs még vizsgaérett állapotban, az oktató javaslatára közös
megegyezés alapján a Tanuló pótórákat tud venni. Ez esetben a pótóra természetesen nem
kötelező. A gyakorlati pótóra díja a kategória alapórájának díjával megegyező, a gyakorlaton
kell megigényelni, az oktatónál és alkalmanként lehet fizetni.

A vizsgadíjakról
A tanuló vizsgákra való bejelentését az autósiskola intézi /kivéve elméleti pótvizsga,
melyet a tanuló magának intéz/, a tandíjjal együtt az iskolához kell befizetni.
Vizsgadíjat az iskola csak kezelésre vesz át, Tanulónak számlát erről a Közlekedési Hatóság fog
kiállítani. Pótvizsgák díja az ugyanolyan típusú alapvizsgák díjaival megegyezik. Elméleti
pótvizsgát a tanuló az elméleti vizsga helyszínén is befizethet, azzal egy időben pótvizsga
időpontot is kérhet.
Figyelem!
A
tanulónak
minden
vizsgára
magával
kell
vinnie
érvényes
személyazonosító igazolványát, lakcímkártyáját, és ha van, eredeti, érvényes
jogosítványát is! (Amennyiben a tanulónak idő közben lejár a meglévő jogosítványa, akkor a
lejárt jogsival és mellette egy friss orvosi alkalmassági papírral tud vizsgázni, feltéve, ha az
orvosi alkalmassági 1 példányát a vizsgára való jelentkezéskor az iskolának időben leadta. )

