
A Posta Róbert Autósiskola írásos tájékoztatója személygépkocsi-vezető tanfolyamra jelentkezők részére 

 

Az írásos tájékoztató tartalmát elolvastam, megértettem, magamra nézve elfogadom, és 1 db példányát a 

tanfolyamra történő beiratkozással egyidejűleg átvettem: 
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1. oldal 

POSTA RÓBERT AUTÓSISKOLA 
Honlap: http://www.postarobi.hu; Telefon: 06-72-281-140; Mobil: 06-30-29-29-500 

A cég formája: egyéni vállalkozás. A vállalkozás nyilvántartási száma: 4202352 

Székhely/levelezési cím: Posta Róbert (iskolavezető) 7300 Komló, Berek utca 17. 

Komlói ügyfélfogadás: Komló, Berek utca 17. (kedden és csütörtökön 9-12 és 13-15 óráig) 

Pécsi ügyfélfogadás: Pécs, Köztársaság tér 2. (szerdán 13-15 óráig) 

 

A személygépkocsi-vezető („B” kategóriás) tanfolyamra jelentkezés feltételei: 

 16 és fél életév betöltése, 

 a 8. általános iskolai vagy annál magasabb iskolai végzettségről szóló bizonyítvány/oklevél megléte,   

 I. csoportú egészségügyi alkalmasság igazolása (háziorvosnál kell megcsináltatni és megfizetni), 

 meg kell felelni a közlekedésbiztonsági feltételeknek (pl.: nem lehet vezetéstől eltiltás alatt), 

 az elméleti tan- és vizsgadíj (44.600 Ft) megfizetése. 

     

Tantárgyak  Tandíjak Vizsgadíjak 

E-learning (távoktatásos) elméleti tanfolyam 40.000 Ft 4.600 Ft 

Gyakorlati vezetés (min. 29 db 50 perces óra) 29 óra x 5.000 Ft = 145.000 Ft ----------- 

Forgalmi vizsga (a vizsga 1 vezetési óra) 1 óra x 5.000 Ft = 5.000 Ft 11.000 Ft 

Összesen: 190.000 Ft 15.600 Ft 

A vezetői engedély megszerzésének minimális tan- és vizsgadíja: 205.600 Ft 

 

A tan- és vizsgadíjak megfizetésének módja: 
A tandíjak befizetése történhet készpénzzel az ügyfélfogadó irodában vagy bármelyik OTP bankfiókban, banki átutalással 

(OTP bankszámlaszám: Posta Róbert 11731001-20461531 – a közleménybe írd be a nevedet és a születésnapodat), 

Western Union utalással (Posta Róbert 7300 Komló, Székely Bertalan utca 17. Magyarország), illetve az Elektronikus 

Oktatórendszerünkben (eTitán) interneten bankkártyával. Minden befizetésről elektronikus számlát állítunk ki, amelyet 

Tanuló e-mail címére küldünk. Tanuló által kért munkanapokon kívüli vezetés felára: 1.000 Ft/óra, amelyet szakoktatónál 

kell készpénzben megfizetni. A munkanapokon kívüli vezetés felára a szakoktatót illeti, ezért erről az összegről a 

szakoktató köteles nyugtát vagy számlát kiállítani Tanuló részére. Kizárjuk a tanfolyamról azt a tanulót, aki a 

szakoktatója részére készpénzzel fizet a vezetési kartonra be nem jegyzett gyakorlati órák igénybe vételéért! A forgalmi 

vizsgadíjat vizsgára jelentkezéskor lehet megváltani a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki 

Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály pénztárában (7630 Pécs, Hengermalom 

utca 2.) vagy az autósiskola ügyfélszolgálati irodáiban. 

 

Részletfizetési lehetőség: 

Első részlet, amelyet a tanfolyamra beiratkozáskor kell megfizetni, az elméleti tandíj és az elméleti vizsgadíj összege: 

44.600,- Ft. A vezetési óradíjakat a szolgáltatás igénybevétele előtt, 10 órás részletekben lehet megfizetni. 

 

Elméleti tanfolyam: 

Az elméleti tanfolyamot interneten, távoktatásos, e-learning formában biztosítjuk. A tanfolyamra személyesen az 

ügyfélfogadó irodánkban vagy honlapunkon (http://www.postarobi.hu) keresztül lehet jelentkezni. A jelentkezési lap 

kitöltése, és az elméleti tan- és vizsgadíj (44.600 Ft) megfizetését követően Tanuló regisztrációs kódot kap az e-mail 

címére, amellyel bejelentkezik az Elektronikus Oktatórendszerünk használatára. Az e-learning elméleti tanfolyam 365 

napig (1 év) vagy 90 óra ídőtartamban áll Tanuló rendelkezésére. Az elméleti tanfolyam elvégzéséről az Elektronikus 

Oktatórendszer képzési igazolást állít ki, amely szükséges az elméleti vizsgára történő lejelentéshez. Elméleti vizsgára 

csak az a Tanuló bocsátható, aki rendelkezik az e-learning elméleti tanfolyam sikeres elvégzéséről szóló képzési 
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igazolással, betöltötte a 16 és ¾ éves életkort, leadta az autósiskolának az I. csoportú egészségügyi alkalmasságáról szóló 

orvosi igazolásának fénymásolatát, és nem telt el az elméleti tanfolyam elkezdésétől számított 9 hónap. Az elméleti 

tanfolyamot meg kell ismételni, ha Tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 9 hónapon belül nem tesz elméleti vizsgát, 

vagy a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon (1 éven) belül nem tesz sikeres elméleti vizsgát.  

 

Az elméleti vizsgára jelentést az autósiskola végzi el, amelynek időpontjáról előzetesen egyeztet Tanulóval. Tanuló az 

elméleti vizsgán köteles igazolni személyazonosságát (érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy 

kártyaformátumú vezetői engedéllyel), és be kell mutatnia a legmagasabb (legalább 8. általános) iskolai végzettségét a 

vizsgabiztosnak eredeti példányban, vagy az iskolája által hitelesített egyéb dokumentum formájában. Az iskolai 

végzettség bemutatásának hiányában Tanuló következő vizsgára csak akkor írható ki, ha a végzettséget igazoló 

dokumentumot a hatóságnál bemutatja. Ha Tanuló rendelkezik vezetői engedéllyel, azt is be kell mutatnia a 

vizsgabiztosnak. Sikertelen vizsga esetén, Tanuló a közlekedési hatóságon kérhet magának pótvizsgaidőpontot, 4.600 Ft 

pótvizsgadíj megfizetése mellett. A sikeres elméleti vizsga kettő évig érvényes. Ha Tanuló a sikeres elméleti vizsgáját 

követő 2 éven belül nem tesz sikeres forgalmi vizsgát, minden vizsgája érvényét veszti. Újabb vizsgát csak a tanfolyam 

megismétlése után tehet. Az elméleti vizsga számítógépen vagy írásban tehető le. Szóban - indokolt esetben tolmács 

közreműködésével - vizsgázhat az, aki hiányos magyar nyelvi ismeretei miatt a magyar nyelvet nem érti, illetve az 

egészségi állapotából következően írásra képtelen, és erre a Nemzeti Közlekedési Hatóságtól, kérelemre engedélyt kapott. 

Aki a vizsgán nem felelt meg, legkorábban három nap eltelte után tehet újabb vizsgát. 

 

Megjelenés és magatartás a gyakorlati foglalkozásokon: 
Tanuló a gyakorlati foglalkozásokra az előzőleg közösen egyeztetett időpontban, vezetésre képes állapotban, megfelelő 

öltözékben, kulturált módon köteles megjelenni, szervezetében a vezetési képességeire hátrányosan ható szer nem lehet. 

Amennyiben Tanuló a vezetési foglalkozáson nem jelenik meg - halasztását legalább 48 órával előbb nem közli a 

szakoktatóval, illetve utólag megfelelő indokkal nem tudja azt igazolni - vagy vezetésre alkalmatlan állapotban, nem 

kulturált módon jelentkezik a szakoktatónál, a mindenkori óradíjat köteles megfizetni. Tanuló a tanfolyam teljes ideje 

alatt meg kell, hogy feleljen a közlekedésbiztonsági feltételeknek! A közlekedésbiztonsági feltételekben beállt változás 

esetén (pl.: vezetési jogosultság korlátozása), Tanuló haladéktalanul köteles tájékoztatni az autósiskolát! A gyakorlati 

órák 50 percesek. Tanuló köteles a gyakorlati oktatás során, a vezetési kartont az aznapi órák levezetésének elkezdése és 

befejezése után aláírni. Tanuló tudomásul veszi, hogy a vezetési kartont előre, vagy nem teljesített órák esetén nem írhatja 

alá, mert az csalásnak minősül, és minden anyagi igény megtérítése nélkül, a tanfolyamról való kizárással jár! A 

gyakorlati oktatást Posta Róbert, illetve az autósiskolával szerződésben álló szakoktatók végzik, a saját tulajdonukban 

lévő személygépkocsikon. 

 

Gyakorlati oktatás: 
A gyakorlati oktatás legkorábban csak a sikeres elméleti vizsga letétele utáni első munkanapon kezdhető meg. Tanuló 

kiválasztja a szakoktatóját, vagy segítséget kér Posta Róbert, iskolavezetőtől a szakoktató kiválasztásához. Tanuló 

megfizeti egy összegben a vezetési óradíjakat (30 óra = 150.000 Ft), vagy részletfizetés választása esetén, legalább az első 

10 óra tandíját (50.000 Ft). Tanuló és a szakoktatója egyeztetnek a vezetési gyakorlat megkezdésének helyszínéről (pl.: 

Rutinpálya) és időpontjáról. Ha Tanuló levezette a kifizetett óráit, akkor további gyakorlásra csak újabb 10 óra 

megfizetését követően kerülhet sor. Ez a folyamat addig tart, ameddig Tanuló fel nem készül a forgalmi vizsga sikeres 

letételére. A kötelező gyakorlati óraszám 29 óra, amely 9 óra alapoktatásból és 20 óra főoktatásból áll. A főoktatás 14 óra 

városi vezetést, 4 óra országúti vezetést, és 2 óra éjszakai vezetést tartalmaz.  

 

A Tanuló forgalmi vizsgára jelentésének feltétele: 

Tanuló akkor jelenthető le forgalmi vizsgára, ha érvényes elméleti vizsgával rendelkezik, levezette a kötelező 29 

gyakorlati órát, és legalább 580 km vezetést teljesített. A forgalmi vizsga lejelentése előtt legalább 10 nappal, Tanulónak 

meg kell fizetnie a forgalmi vizsgadíjat, amelynek összege 11.000 Ft + a forgalmi vizsga vezetési óradíját (5.000 Ft). 

Sikertelen vizsga esetén, a pótvizsga akkor tartható meg, ha Tanuló megfizeti a pótvizsgadíjat (11.000 Ft), valamint az 

autósiskola részére megfizeti a vizsga vezetési óradíját (5.000 Ft). További gyakorlati óradíjak levezetése nem kötelező, 

de erősen ajánlott a forgalmi vizsga sikeres letételéhez. A vizsgabiztos a vizsgát felfüggesztheti és Tanulót a közlekedési 
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hatóság a vizsgától legfeljebb három hónapi időtartamra eltilthatja, ha a vizsgázó a vizsga rendjét megzavarja. Ha 

Tanulónak ötödik alkalommal sem sikerül teljesítenie a forgalmi vizsga követelményeit, akkor rendkívüli 

pályaalkalmassági vizsgálaton vehet részt Budapesten. Amennyiben a vizsgázó öt sikertelen forgalmi vizsgát követően a 

rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton „járművezetésre pszichológiailag alkalmas” minősítést szerez, akkor korlátlan 

számú forgalmi vizsgát tehet a sikeres elméleti vizsgától számított 2 éven belül. 

 

A vizsgaigazolás kiállítása: 

A sikeres vizsgáról a közlekedési hatóság vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő három 

munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére.   
 

Kinek kell részt vennie a közúti elsősegélynyújtás tanfolyamon? 

A közúti elsősegélynyújtás tanfolyamot autósiskolánk megszervezi. Az elsősegélynyújtás tanfolyam díja: 10.000 Ft. A 

tanfolyamon való részvétel nem kötelező, de ajánljuk a vizsga sikeres teljesítéséhez. Az elsősegélynyújtás tanfolyamra 

jelentkező Tanulókat a tanfolyami foglalkozásokról kiértesítjük. Vizsgaidőpont a Magyar Vöröskeresztnél kérhető 

személyesen Pécsett a Dobó István utca 89. szám alatt, vagy a 06-72-510-353 hívószámú telefonon. A 7.900 Ft-os 

vizsgadíjat a vizsga helyszínén kell megfizetni, a vizsga megkezdése előtt. 

Az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését - végzettségükre tekintettel – az orvosok, fogorvosok, 

gyógyszerészek, állatorvosok, továbbá a védőnői, dietetikusi, mentőtiszti, gyógytornász, egészségügyi szakoktatói, 

diplomás ápolói és közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, valamint az egészségügyi szakközépiskolát és 

szakiskolát végzettek az iskolai végzettséget tanúsító okirattal igazolhatják. Elsősegélynyújtás tanfolyam alól felmentést 

kapnak, akik 1984.01.01 után szereztek járművezetői jogosultságot, illetve a Magyar Vöröskereszt szervezésében sikeres 

közúti elsősegélynyújtás vizsgát tettek.  

 

Tanuló áthelyezés: 
Tanuló kérheti tanulmányai megszüntetését, illetve másik autósiskolához történő áthelyezését. Az áthelyezéshez 

szükséges képzési igazolást autósiskolánk köteles az írásos kérelem beadásától számított 3 munkanapon belül kiadni. A 

képzési igazolást Tanulónak alá kell írnia. A képzési igazolás kiállítása, és a tanuló áthelyezési eljárás díjtalan. A Tanuló 

által fel nem használt vezetési órák tandíját az autósiskola visszafizeti Tanuló részére a képzési igazolás átadásával 

egyidejűleg. Az elméleti tandíj visszafizetésére az autósiskola nem vállal kötelezettséget.  

 

Panaszkezelés: 

Tanuló a képzésével összefüggő kérdésekkel, panaszával az iskolavezetőhöz, Posta Róberthez, valamint az 

autósiskolában folyó képzés szakmai felügyeletét ellátó Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki 

Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály (7630 Pécs, Hengermalom utca 2.) 

képzésfelügyelőjéhez, Dr. Ignácz Józsefhez fordulhat. 

 

Tevékenység jellemző mutatók a „B” kategóriás képzésünk 2017. III. negyedévre vonatkozó időszakában: 

ÁKÓ: 170,69%; VSM (elmélet): 76%; VSM (gyakorlat): 29,87%; Képzési Költség: 258.391 Ft 

 

Az autósiskola a tandíjváltoztatás jogát - külső körülmények változása esetén  

(pl.: üzemanyag árváltozás) - fenntartja! 

 

Ha az írásos tájékoztatóval kapcsolatban kérdése merülne fel, kérem, forduljon hozzám bizalommal! 

Köszönöm, hogy az autósiskolámat választotta! 

 

További érdekes és hasznos információkhoz látogasd meg a Posta Róbert Autósiskola  

Facebook oldalát, ahol üzenetet is küldhetsz számomra! 

 

Készítette: Posta Róbert 

iskolavezető 

https://www.facebook.com/postarobi/
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