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Az üzemanyag árának növe-
kedése nemcsak az autót 
használókat terheli, hanem 

megérezzük az alapélelmiszerek 
vásárlásánál, a szolgáltatások árá-
nak törlesztésekor is. A sofőrisko-
lák, amelyeknek autói reggelente 
teli tankkal kell várják a diákokat, 
szintén megérezték a benzin és gáz-
olaj árának emelkedését, és többen 
már az elmúlt időszakban kényte-
lenek voltak emelni az árakon.

Folyamatosan drágul minden

Az általunk megkeresett marosvá-
sárhelyi autósiskola képviselője 
arról számolt be, hogy míg tavaly 
1300 lejen tudták tartani a B kate-
gória megszerzéséhez szükséges 
elméleti és gyakorlati képzés árát, 
idén több ízben is kénytelenek 
voltak árat emelni. Míg év elején 
1300 lejjel kezdtek, ma már 1700 

lejt kell fizetni az oktatá-
sért. Az iskola képviselője 
elmondta, megpróbáltak 
felzárkózni az elvárások-
hoz, online is biztosítják 
az elméleti oktatást, rész-
letekben is törleszteni 
lehet a díjat. „Nem tud-

juk a tavalyi szinten tartani 
az árakat, hiszen havonta többet 
kellett fizetni az üzemanyagért, 
a terem fenntartásáért, de a köte-
lező biztosításokért is. A tanulás 
során használt autókat többször 
kell javítani, többször kell alkat-
részt cserélni bennük, mint egy 
családi személyautóban. Az üzem-
anyag-használat is magasabb, hi-
szen az autó diákonként egy-egy 
órát araszol a forgalomban, leállít-
va és újraindítva” – fogalmazott az 
illetékes, aki jó hírként újságolta, 
hogy ők nem tapasztalták az ér-
deklődők számának csökkenését, 
elsősorban a 18. életévüket betöltő 
diákok közül jelentkeznek legtöb-
ben az oktatásra, vizsgára.

Aggodalommal 
tekintenek előre

A gyergyószentmiklósi Simon At-
tila gépjárművezető-oktató tapasz-
talatai szerint náluk a járványidő-
szakban csökkent a képzés iránt 
érdeklődők száma. Mint kifejtette, 
a jogosítvány megszerzése nem lét-
szükséglet, a legtöbb érdeklődő a 

18. életévüket betöltő fiatalok közül 
kerül ki. De ha a lakosság, a csalá-
dok pénze egyre kevesebb, akkor 
kétszer is meggondolják, hogy mire 
költsenek, mit lehet elhalasztani, 
és az autósiskola ez utóbbi kategó-
riába tartozik. Náluk az év eleje óta 
1800 lej ellenében lehet részt venni 
az elméleti és gyakorlati oktatá-
son, egyelőre nem mernek emelni 
ezen az áron.

Oltásra vagy tesztre is 
szükség van

Az egyik székelyudvarhelyi sofőris-
kola képviselője a Székelyhonnak 
arról számolt be, hogy jelenleg 1800 
lejt kell fi zessenek a hozzájuk beirat-
kozó tanulók, de előreláthatóan év 
végén vagy jövő év elején emelniük 
kell az árakon. Példaként említette, 

hogy míg tavaly egy autó biztosítá-
sára 450 lej körüli összeget fi zetett, 
most ugyanennek a járműnek a biz-
tosítása egy évre 800 lejbe került. 
„Az elméleti oktatáson részt vevők-
nek, ha nincsenek beoltva, tesztre 
van szükségük, két hét oktatás ese-
tén 2–3 tesztre, az még darabonként 
100–120 lejbe kerül. Bár egyre in-
kább érezzük, hogy alig üti a széle a 
hosszát, egyelőre nem emeltünk az 

árakon. Így is azt tapasztaljuk, hogy 
sokan csak részletre és még úgy is 
nehezen tudják kifi zetni az oktatás 
ellenértékét” – mondta. Hozzátette, 
az sem segít a diákokon, hogy a sike-
res elméleti vizsga esetén nagyon ké-
sőre tudnak a terepen vizsgázni, egy 
év leforgása alatt alig kétszer, olyan 
hosszú ideig kell várakozni.

Hamarosan csak az elégtételért 
dolgoznak

Az üzemanyag árának növekedése 
mellett a kötelező biztosítás árának 
2,5-szörös emelkedését említette 

legnagyobb nehézségként a csíksze-
redai Romeo Negru oktató. Arról be-
szélt, hogy az általános biztosításon 
kívül az autósiskoláknak még extra 
biztosítást is kell fi zetniük, mivel a 
gépkocsikat oktatásra használják, 
és ennek az extra biztosításnak az 
ára különösen a tehergépjármű-
vek esetében nagyon magas. Amíg 
év elején 1500 lejért oktatta a diá-
kokat, most már 2000 lejért teszi, 

és a napokban végzett számítások 
szerint így is majdnem csak a szak-
mai elégtételért dolgozik. „Pedig 
ha megnézzük a hiányszakmákat, 
akkor láthatjuk, hogy például a te-
hergépkocsi-sofőrökből hiány van. 
Azt is tudjuk, hogy ha egy rakodó-
munkásnak például jogosítványa is 
van, nagyobb hasznát veszi a cég-
tulajdonos, és lehet, hogy egy kicsit 
több pénzt is ad neki. Ezért az ország 
gazdaságának fejlődéséhez is hozzá-
járulnak a sofőriskolák. De ezt sen-
ki nem veszi fi gyelembe, az árakat 
emelik, az embereket nyomorgatják. 
Nálunk is érződik, hogy a járvány, 

a megszorítások miatt sokan keve-
sebbet keresnek vagy elveszítették 
munkahelyüket, így kevesebb a je-
lentkező is, nehezebben tudják kifi -
zetni az oktatás árát az emberek. Ha 
az áremelkedéseket nézzük, akkor 
jövőre újabb díjemelésre lesz szük-
ség, de nem tudom, meg tudjuk-e, 
meg merjük-e lépni ezt” – fejtegette.

A jogosítványszerzés is drágult
Az üzemanyag és a biztosítás árának emelkedése látszik az autósiskolák díjaiban (is)
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A drágulás az autósiskolákat 

sem kerüli el
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• A kötelező autóbiztosítás és az üzemanyag árának folyamatos növekedése miatt egy-
re nagyobbak a kiadásaik a sofőriskoláknak is. Az általunk megkeresett iskolák vezetői 
arról beszéltek, hogy nemcsak az árak emelkedése miatt aggódnak, hanem azért is, 
mert a járványhelyzet miatt egyre több a követelmény és egyre kevesebb az érdeklődő.




