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

golfautosiskola@gmail.com,  
 facebook.com\golfautosiskola 

  www.golfautosiskola.hu 
Ügyfélfogadás:       6722 Szeged, Tisza Lajos körút 57. 

       H-P: 10-13 és 14-17 óra   
Számlaszám:   Bank: Oberbank 
  Számlatulajdonos: Hell Antalné EV 

18400010-10000515-10262171 
 

* A kedvezmény feltétele a tanfolyam egy összegben való befizetése vagy a részletfizetés elfogadása. A kedvezménybe foglalt óradíjak  3 
hónapig érvényesek, miután az aktuális óradíj különbözetével emelkednek. Az E-learning tantermi képzés esetén, mint vizsgagyakorlás 
22óra/120 nap elérést, teljes E-learning tanfolyam esetén 75óra / 180 nap elérést foglal magába. Külön kérésre beiratkozáskor hosszabb 

elérhetőség kérhető pótdíj ellenében. 

 

B kategóriás tanfolyam  
 (kód:B2301) 

A teljes B kategóriás képzés 354000 Ft helyett, most  

30000Ft általános kedvezménnyel, 

és 25000Ft állami támogatás* után  
a teljes B kategóriás alapképzés 

csak 

299000Ft 
*Állami támogatás igénybevétele előtt vagy nélküle az alaptanfolyam teljes költsége 324000Ft.  

Az alaptanfolyam egyösszegben való befizetése esetén csak 314000Ft. 
 

Az ár már tartalmazza az összes alapképzéssel kapcsolatos költséget és vizsgadíjat, hogy csak a jogosítvány 
megszerzésére kelljen koncentrálnod és átláthatóan tudd, még mennyi van hátra! 
Hogy mik is ezek? 

- Az elmélet tanfolyam díját a legújabb szemléltető módszerekkel, hogy ne csak halld, hanem lásd is a tananyagot (Ami teljes áron 59900 Ft) 
- Otthonról is elvégezhető E-learninges gyakorlást, hogy a tényleges vizsgakérdésekkel tudj felkészülni (Ami teljes áron 10000 Ft) 

- Az elméleti vizsga díját, hogy a lehető legjobb időpontot tudjuk neked megszerezni vizsgára! (Ami 4600 Ft) 
- A rutinpálya használati díjat, hogy stressz mentes környezetben sajátítsd el a vezetés alapjait (Ami 10000 Ft) 
- A kötelező 29 gyakorlati óra díját, hogy megismerd a vizsgán előforduló forgalmi helyzeteket. (Ami teljes áron 29 x 8500 Ft) 

- A forgalmi vizsga díját a vizsgaórával együtt, hogy minél előbb megszerezd a jogosítványod. (Ami 11000 Ft + 12000 Ft) 

 
A tanfolyamot lehet egy összegben VAGY a következő részletfizetés mellett rendezni*: 

- 1. részlet:  64000,- (Jelentkezés feltétele)(Teljes online E-learning esetén: 74000,-) 

- 2. részlet:  65000,- (Elméleti vizsgára jelentkezéskor) 

- 3. részlet:  65000,- (Vezetés megkezdésekor)  
- 4. részlet:  65000,- (10. óra levezetése előtt) 
- 5. részlet:  65000,- (20. óra levezetése előtt) 

Egyéb az alaptanfolyamba nem tartozó kiegészítő költségek: 
Orvosi alkalmassági saját háziorvosnál: 7.200,- 
Elsősegély tanfolyam Iskolánkban tananyaggal együtt: 17.900,-  
Elsősegély vizsga a Vöröskeresztnél: 15.500,-  
 
*A részletek nem tartalmazzák a maximális 25.000 Forintos állami támogatást. Az hivatalos úton igényelhető vissza a Magyar Államkincstár 
Nyugdíjfolyósító Igazgatóságon keresztül sikeres KRESZ vizsga esetén, ha még nem töltötted be a 20. életéved a vizsga napján vagy GYESen, 
GYEDen, CSEDen vagy! Ehhez az Autósiskola egy igazolást állít majd ki és minden segítséget megad a zökkenő mentes ügymenethez. 
 
Az elméleti tanfolyam elérhető teljesen távoktatásban (E-learning) 10000 forint pótdíj ellenében, amit az első részlettel együtt vagy teljes 
alaptanfolyam befizetése esetén azzal együtt kell megtéríteni. 


