
 
Elérhetőségek:     Tel: 62/423-780, 70/326-7284 

golfautosiskola@gmail.com,  

 facebook.com\golfautosiskola 

  www.golfautosiskola.hu 

Ügyfélfogadás:       6722 Szeged, Tisza Lajos krt 57. 

      H-P: 10-13 és 14-17 óra   

Számlaszám:   Számlatulajdonos: Hell Antalné EV 

18400010-10000515-10262171 

 
 

*A kedvezmény feltétele a részletfizetés elfogadása. Az akcióba foglalt óradíjak a tanfolyam indulásától számított 3 hónapon belül 

érvényesek, utána a le nem vezetett órákat az aktuális óradíjjal számoljuk. Az e-learning regisztrációs díj 75 óra / 180 nap elérést tartalmaz. 

Külön kérésre regisztrációkor pótdíj ellenében hosszabb elérhetőség kérhető! 

 

 

 

A1, A1B és A KATEGÓRIÁS KRESZTANFOLYAM  
(kód:A2101) 

 

                               

Egyéb az alaptanfolyamba nem tartozó költségek (Csak ha még nem rendelkezik valamelyikkel): 
Orvosi alkalmassági: 7.500,- (saját házi orvosnál és csak A1 és A kategóriásoknál!) 

Elsősegély tanfolyam: 12.000,- (Tananyag az árban!)(Meglévő elsősegély vizsga esetén nem kell) 

Elsősegély vizsgadíj: 8.200,- (Meglévő elsősegély vizsga esetén nem kell) 

 
A1 kategória (15,5 éves kortól) 
A tanfolyam kamatmentes részletfizetése: amely tartalmazza összes kötelező alaptanfolyammal 

kapcsolatos befizetést, vagyis 22 elméleti (15.000 Ft). E-learning regisztrációs díjat (10.000Ft) és a kötelező gyakorlati 

órákat (5500 Ft/óra), 2 vizsgaórát (5500 Ft), elméleti (4600 Ft), rutin (4700 Ft), forgalmi (11.000 Ft) vizsgadíjakat és rutin 

pálya használati díját (4000Ft).  
- 1. részlet: 29.600,-  (Jelentkezés feltétele – KRESZ tanfolyam díja, e-learning reg. díj,elméleti vizsgadíj) 

- 2. részlet: 47.200,-  (Vezetés megkezdésekor – 6 alapóra + 1 vizsgaóra és rutinvizsga díj + rutinpálya díj) 

- 3. részlet: 71.500,-  (Rutin vizsga után – 10 forgalmi óra + vizsgaóra + forgalmi vizsgadíj ) 

 

Az alapképzés teljes költsége 148300 forint. Egyösszegben való befizetés esetén 143300 forint. 

 

A1B kategória (Érvényes B kat. jogosítvánnyal) 
A tanfolyam kamatmentes részletfizetése: amely tartalmazza összes kötelező alaptanfolyammal 

kapcsolatos befizetést, vagyis 3 elméleti (9.000 Ft). E-learning regisztrációs díjat (5.000Ft) és a kötelező 2 gyakorlati órát 

(5500 Ft/óra), 1 vizsgaórát (5500 Ft), elméleti (4600 Ft), forgalmi (11.000 Ft) vizsgadíjakat és rutin pálya használati díját 

(4000Ft).  
- 1. részlet: 18.600,-  (Jelentkezés feltétele – KRESZ tanfolyam díja, e-learning reg. díj,elméleti vizsgadíj) 

- 2. részlet: 31.500,-  (Vezetés megkezdésekor – 2 alapóra + 1 vizsgaóra + forgalmi vizsgadíj + rutinpálya díj) 

 

Az alapképzés teljes költsége 50100 forint. Egyösszegben való befizetés esetén 45100 forint. 

 
„A” kategória (23,5 éves kortól) 
A tanfolyam kamatmentes részletfizetése: amely tartalmazza összes kötelező alaptanfolyammal 

kapcsolatos befizetést, vagyis 22 elméleti (15.000 Ft). E-learning regisztrációs díjat (10.000Ft) és a kötelező gyakorlati 

órákat (5500 Ft/óra), 2 vizsgaórát (5500 Ft), elméleti (4600 Ft), rutin (4700 Ft), forgalmi (11.000 Ft) vizsgadíjakat és rutin 

pálya használati díját (4000Ft).  
- 1. részlet: 29.600,-  (Jelentkezés feltétele – KRESZ tanfolyam díja, e-learning reg. díj,elméleti vizsgadíj) 

- 2. részlet: 63.700,-  (Vezetés megkezdésekor – 9 alapóra + 1 vizsgaóra és rutinvizsga díj + rutinpálya díj) 

- 3. részlet: 104.500,-  (Rutin vizsga után – 16 forgalmi óra + vizsgaóra + forgalmi vizsgadíj ) 

 
Az alapképzés teljes költsége 197800 forint. Egyösszegben való befizetés esetén 192800 forint. 
„A” kategóriás tanfolyam díja meglévő Ak, A1 vagy A2 jogosítvány esetén kedvezményesebb. Ez ügyben vegye fel a kapcsolatot az autósiskolával. 

 


