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ÍRÁSOS  TÁJÉKOZT  ATÓ   
 

1. TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEIRŐL 
 

 

Képzőszerv megnevezése: Poloznik József 

Cím: 2200 Monor, Kisfaludy utca 85/2 

Cégforma: egyéni vállalkozó 

Adószám: 69403341-1-33 

Nyilvántartási szám: 53131748 

 

Telefonszám: +3630 173 28 44 

E-mail: info@easydrive.hu 

Honlap: www.easydrive.hu 

 

Autósiskola neve: Easy Drive Autósiskola 

Iskolavezető neve: Deák György 

Iskolavezető e-mail címe: info@easydrive.hu 

Telefonszáma:+3620 458 41 44 

 

Ügyfélfogadás: 1107 Budapest, Üllői út 126. 1 em. 2. 

Cím: 1107 Budapest, Üllői út 126. 1 em. 2. 

Telefonszám: +3630 155 25 80 

Ügyfélfogadási idő: Kedd és Csütörtök 10:00-14:00, ezen felül telefonon előre egyeztetett időpontban 

 
 

Elméleti képzés helyszíne: 

 

 1107 Budapest, Üllői út 126. 1 em. 2. 

 Kossuth Lajos Általános Iskola, 2370, Dabas Iskola utca 1. 

E-learning rendszerű képzés esetén, a tanuló által választott tetszőleges helyszínen (interneten). 

Gyakorlati képzés helyszíne: 

 B kategória esetén: A választott gyakorlati oktató oktatási helyszínén, az oktató által biztosított 

oktatójárművel. 

 AM, A1, A2, A kategóriák esetén az elméleti képzés, mind tantermi mind e-learning rendszerben a mi 
képzőszervünknél történik. A sikeres elméleti vizsgát követően a tanfolyam elvégzéséről képzési 

igazolást állítunk ki, melyet továbbítunk a Ruszkai Autós –Motorosiskola részére, ahol a gyakorlati 
oktatás történik. 

mailto:info@easydrive.hu
http://www.easydrive.hu/
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2. TANFOLYAMRA TÖRTÉNŐ FELVÉTEL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI: 

A jelentkezés feltétele az előírt életkori feltételeknek való megfelelés és a jelentkezési lap kitöltése. A 

jelentkezési lap leadásakor a tanulónak be kell mutatnia az érvényes orvosi alkalmassági véleményt (nem 

szükséges amennyiben a tanulónak orvosi érvényességhez kötött érvényes vezetői engedélye van), személyi 

azonosító okmányát, lakcímkártyáját, és ha van, az érvényes vezetői engedélyét. Kitöltés után a jelentkezési 

lapot a megfelelő helyeken saját kezűleg alá kell írnia (18 éven aluliaknál a szülő vagy gondviselő aláírása is 

szükséges). A vizsgára jelentkezés előtt a tanulónak A1, A2, A és B kategóriák esetén 1. csoportú orvosi 

alkalmasságot igazoló vizsgálaton kell részt vennie, melyet háziorvosa végez el. Nem szükséges orvosi 

vizsgálat, amennyiben orvosi érvényességhez kötött érvényes vezetői engedélye van. Pályaalkalmassági (PÁV) 

vizsgálatot alaphelyzetben a tanulónak nem kell végeztetnie. PÁV vizsgálatra csak öt alkalommal sikertelen 

gyakorlati forgalmi vizsgát követő újabb vizsga letétele előtt van szükség. 
 

 

 

 

A K É P Z É S S E L K A P C S O L A T O S Á L T A L Á N O S T U D N I V A L Ó K 
 

 

3. ELMÉLETI OKTATÁS: 
 

Iskolánknál a tandíj és vizsgadíj és az ügyintézési díj (16.400 Ft) befizetése készpénzzel az ügyfélfogadás 

helyszínén, vagy online utalással történik az Erste’s bank-os 1600006-00000000-94745386 számlaszámára. Az 

elméleti vizsgára bocsátás feltétele az előírt dokumentumok rendelkezésre állása, az elméleti tanfolyam igazolt 
elvégzése, az előírt életkori feltételeknek való megfelelés és a hatósági vizsgadíj megfizetése. 

 

Tanfolyami képzésnél alkalmanként 4 elméleti tanóra (4x45 perc) kerül megtartásra. Vizsgára az a tanuló 

bocsátható, aki a tantermi foglalkozásra előírt elméleti oktatásra vonatkozó kötelező óraszám 10% óránál 

kevesebbet hiányzott. Hiányzás esetén az elmaradt anyagrészt pótolni kell. Az ezt meghaladó hiányzás esetén 

az Autósiskola pótfoglalkozást ír ki a Tanuló számára, amelynek időpontjáról Tanulót tájékoztatja. 

 

Az e-learning rendszerű elméleti képzésnél a tananyag elsajátítása a tanuló egyéni időbeosztása alapján és 

egyéni haladási üteme szerint történik az adott képzésre meghatározott időkeretek között (minimális és 

maximális tanulási idő). 
 

4. GYAKORLATI OKTATÁS: 
 

A gyakorlati órák időtartama 50 perc, két óra között 10 perc szünettel. A képzés-, illetve annak részei alól B 

kategória esetén mentesítés nem adható. 

Az elméleti vizsgára bocsátás feltétele az előírt dokumentumok rendelkezésre állása, az elméleti tanfolyam 

igazolt elvégzése, az előírt életkori feltételeknek való megfelelés és a hatósági vizsgadíj és az ügyintézési díj 

megfizetése. 

Gyakorlati képzését csak az kezdheti meg, aki az előírt elméleti tantárgyakból sikeresen levizsgázott. A 

gyakorlati óra kezdési időpontjának meghatározása a tanulóval megbeszélve, a tanuló szándékát és a vonatkozó 

jogszabályokat is figyelembe véve történik. Gyakorlati oktatás kizárólag az autósiskola által biztosított 

oktatójárműveken történik. 

Szeszes ital, vagy hasonlóan ható szer (gyógyszer, kábítószer, stb.) hatása alatti állapotban a képzésbármely 

szakaszában tilos az oktatáson való részvétel, amely a képzésről történő, azonnali kizárást eredményez. Szintén 

azonnali kizárást von maga után, ha valaki a képzés rendjét, fegyelmét súlyosan megszegi. A képzésből jogosan 
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kizárt tanuló a tandíjat nem kaphatja vissza. A tanuló elméleti- és gyakorlati vezetési pótórákat igényelhet a 

gyakorlati oktatójától, illetve az autósiskola ügyfélszolgálatán keresztül. A kötelező gyakorlati órákról hiányzás 

nem megengedett, elmaradt órák pótlása a gyakorlati oktatóval egyeztetve kötelező. 
 

5. KÉPZÉS IGAZOLÁS: 
 

A tanuló áthelyezési kérelme esetén az iskola a teljesített elméleti képzésről és gyakorlati órákról 

térítésmentesen igazolást állít ki. A képzési igazolás kiállítását, a képzőszervtől a tanulónak kell igényelnie. A 

képzési igazolást a tanuló, az ügyfélszolgálaton aláírása után megkapja. Az iskola leigazolja az elméleti 

tanfolyam elvégzését, illetve a levezetett gyakorlati órák számát. A képzési igazolással a tanuló felkeresi az 

általa választott új autósiskolát, aki a további ügymenetet lefolytatja. Az iskola az elméleti képzésre befizetett 

díjat nem téríti vissza, a gyakorlati képzésre befizetett összegből a le nem oktatott órák díját viszont visszafizeti. 

Más képzőszervtől érkező tanulóknak egyszeri 26.000 Ft-os regisztrációs díjat számítunk fel. További 

ügyintézési költség nincs. 
 

6. VIZSGÁK: 
 

A vizsgákkal kapcsolatos általános tudnivalók: 
 

A tanulónak a vizsga helyszínén a számára kiírt időpont előtt minimum 15 perccel kell megjelennie. 

A vizsgán igazolnia kell a személyazonosságát. 

Igazolásra a következő okmányok alkalmasak: 

 a személyazonosító igazolvány (személyi igazolvány) 

 vagy útlevél, 

 vagy a kártyaformátumú vezetői engedély. 

Szembenéző fényképet (arcképet) nem tartalmazó, vagy lejárt érvényességű igazolvány a 

személyazonosság igazolására nem használható. 

A vezetői engedéllyel rendelkező vizsgázónak a vezetői engedélyét a vizsgán minden esetben be kell mutatnia, 

ennek hiányában a vizsga nem tartható meg. Ha az érvényes okmányok közül valamelyik hiányzik, vagy a 

vizsgázó vizsgára alkalmatlan állapotban jelenik meg, nem vizsgázhat, és a következő vizsgára csak új 

vizsgadíj fizetésével jelentkezhet. 

Aki a vizsgán bármely tárgyból nem felelt meg, az a vonatkozó szabályzat előírásai szerint tehet pótvizsgát. 

A vizsgát a vizsgabiztos felfüggeszti annak, aki: 

 személyazonossága tekintetében a vizsgabiztost megtévesztette, vagy azt megkísérelte 

 a feladatok megoldása során meg nem engedett eszközöket használ 

 magatartásával a vizsga rendjét megzavarja, szabályos lebonyolítását akadályozza 

 a vizsgabizottságot előny adásával, ígéretével vagy fenyegetéssel befolyásolni törekszik a vizsgán 

szeszes ital, vagy más, hasonlóan ható szer hatása alatt van, vagy a jármű biztonságos vezetésére 

alkalmatlan. 

 
 

Elméleti vizsga: 
 

Az első elméleti vizsgára az autósiskola jelenti a tanulót, de pótvizsgára a jelölt önállóan is jelentkezhet a 

pótvizsgadíj befizetésével. Az elméleti vizsga számítógép igénybevételével tehető le. 

Szóbeli elméleti vizsgát tehet a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélő, illetőleg értő (magyar nyelvet 

nem beszélő), továbbá az egészségi állapota miatt írásra képtelen személy, ha erre a Vizsgaközponttól 

kérelmére engedélyt kapott. 



AUTÓSISKOLA 

Írásos tájékoztató 4/15 

 

 

A tanulónak az elméleti tanfolyam megkezdésétől (első belépés az E-learning tananyagba) számított 9 hónapon 

belül elméleti vizsgát, illetve 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tennie. 

Amennyiben e határidők bármelyikét túllépi, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető 

ismét elméleti vizsgára. 

 

Gyakorlati vizsga: 
 

Gyakorlati vizsgára az autósiskola jelenti a tanulót. A gyakorlati vizsgán és a gyakorlati oktatáson való- 

részvétel feltétele a B kategóriához kötött megfelelő ruházat. 

A tanulónak az oktatás alatt rendelkezésre bocsátott járművet kellő gondossággal kell kezelnie, az oktató 

utasításait messzemenőkig betartva. Szándékos károkozás esetén az okozott kárt a Tanulónak kötelessége az 

oktató részére megtéríteni. Egy esetleges jogvita esetén a kárérték nagyságának függvényében Felek kikötik a 

Pesti Kerületi Bíróság, ill. a Fővárosi Bíróság illetékességét. A gyakorlati oktatás nem kezdhető meg, azt az 

oktató megtagadhatja abban az esetben, ha a Tanuló a jogszabályban előírt alkalmassági feltételeknek nem felel 

meg, ideértve különösen azt az esetet, amennyiben a Tanuló alkohol, vagy drog befolyásoltsága alatt áll, 

valamint, ha higiéniai állapota, ruházata tisztasága nem felel meg az oktatáshoz elvárhatóknak. 
 

 

7. VEZETŐI ENGEDÉLLYEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK: 
 

A sikeres utolsó (forgalmi) vizsgát követő 4. munkanaptól kezdődően a jogosítvány kiváltása bármely 

kormányablakban vagy okmányirodában kérelmezhető. A vizsgaközpont a sikeres vizsgáról kiállított 

vizsgaigazolást, az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére küldi meg. 

 

Az ügyintézéskor a személyazonosság igazolására alkalmas okiratok: 

 személyi igazolvány, 

 lakcímkártya, 

 esetleg korábbról meglévő vezetői engedély, 

 továbbá a szükséges az első elméleti vizsgára jelentésig az elsősegélynyújtó vizsgáról szóló, Magyar 
Vöröskereszt által kiállított igazolást és az egészségi alkalmassági vélemény (orvosi igazolás) is. 

 

A jogosítvány kiváltása első alkalommal (amennyiben még nem rendelkezik korábban megszerzett vezetői 

engedéllyel) illetékmentes, egyéb esetben 4.000 Ft (ezt a díjat a helyszínen lehetőség van befizetni). 

Az elkészült vezetői engedélyt néhány héten belül kipostázzák a megadott lakcímre, de természetesen 

választhat személyes átvételi módot is. 

Elsősegély-nyújtási ismeretekből nem kell vizsgáznia annak az ügyfélnek, aki 1984-ben, vagy azt követően 

szerzett vezetői engedélyt, bővített kategóriát, vagy „Sm” igazolvánnyal rendelkezik, vagy pedig olyan 

egészségügyi iskolában, ill. tanfolyamon végzett, mely oklevelének bemutatása mentességet ad (a 24/2005 

GKM rendeletben előírt esetekben). 

 

Vezetői engedély a vizsgaigazolás birtokában is csak abban az esetben adható ki, ha 

 magyar állampolgár és lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van 

 az Európai Gazdasági Térség (EGT) tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgára, 

 ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van, és a vezetői engedély kiadását 

megelőző 6 hónapban folyamatosan Magyarországon tartózkodott (ha van érvényes, EGT tagállam 

illetékes hatósága által kiállított vezetői engedélye, kérheti a cserével történő érvényesítést, akkor is, ha 

még nem telt el a hat hónap). Honosítás esetén a vizsgázónak olyan külföldi hatóság által kiállított és 

érvényes vezetői engedéllyel kell rendelkeznie, amely megfelel a magyar vezetői engedélynek. 
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8. A TANULÓ ÉS A KÉPZŐSZERV JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

A tanuló jogai: 
 

 a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalkozási feltételeit (részletes, 

írásos tájékoztatóját, a választott kategóriás oktatásra) 

 a vállalkozási feltételek valamennyi pontján ígért szolgáltatást a képzőszervtől számon kérni, igénybe 
venni a képzést megszakítani, a gyakorlati tandíj fel nem használt részét visszakérni, 

 titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától a személyiséget érintő kérdésekben a képzést 
felfüggeszteni, másik képzőszervnél folytatni (iskolavezetővel egyeztetve) 

 a képzéssel kapcsolatosan észrevételt, panaszt tenni 

 a tanuló 48 órával a gyakorlati oktatás kezdése előtt mondhatja le a vezetést. Későbbi értesítés illetve 
meg nem jelenés esetén az aktuális óradíj visszatérítésére, illetve igénybevételére nincs mód. 

 

A tanuló kötelességei: 

 

 az elméleti tandíjat minden esetben előre megfizetni 

 a képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és betartani 

 gyakorlati foglalkozásokon józan, kipihent állapotban, az oktatási körülményekhez igazodó öltözetben 

megjelenni 

 az általános emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, azokon aktívan 
közreműködni 

 a foglalkozáskora készülni és az oktató utasításait követni 

 késés esetén az oktatóra legalább 20 percet várni. 

 

Az oktató késése esetén a késett időt az oktató köteles leoktatni, viszont a tanulói késést nem kötelező az 

oktatónak leoktatni. 

 

A képzőszerv jogai: 

 

 a tandíjat beszedni 

 a beosztást meghatározni és időben (előtte legalább 24 órával) lemondani, megváltoztatni 

 a gyakorlati óradíjat módosítani, ha a Tanuló a gyakorlati képzés során másik oktatót kíván választani. 

 

A képzőszerv kötelességei: 

 

 a képzés megkezdése előtt tájékoztatni az ügyfelet az írásos tájékoztatóról 

 az írásos tájékoztatóban meghatározottakat betartani 

 tudomására jutott személyes és különleges adatokat bizalmasan kezelni 

 egyeztetni az ügyfelekkel a gyakorlati foglalkozások időpontjait 

 a tanfolyami díjról számlát adni 

 a képzőszerv, vagy annak munkatársa hibájából elmaradt oktatási időt ingyenesen pótolni 

 az oktatáshoz kulturált környezetet és körülményeket biztosítani 

 a tanuló által szóban, vagy írásban közölt panaszt minden esetben kivizsgálni 

 írásbeli kérésre a képzést megszakítani és a tanulórészére az igazolásokat kiadni 

 a képzésre vonatkozó jogszabályokban és a bizonylati albumban előírtakat betartani 
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9. KATEGÓRIÁK 

9.1 „AM” kategória 
 

Segédmotoros kerékpár (robogó) vezetésére jogosít, ami kétkerekű segédmotoros kerékpár vagy három kerékű 

segédmotoros kerékpár, amely legnagyobb tervezési sebessége 45 km/h. 

 

 A motor hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél a külső gyújtású motorok esetében. 

 16. életéve betöltéséig külföldön nem vezethet az, aki 16 éves kora előtt szerzi meg „AM” kategóriás 

vezetői engedélyét. 

 

A jelentkezés feltételei: 

 Érvényes személyazonosító okmány és 

 lakcímkártya 

 Írni, olvasni tudás 

 Betöltött legalább 13 év 6 hónapos életkor 

 

Elméleti vizsga életkori feltétele: 

 Betöltött 13 év 9 hónapos életkor után. 

 

Járműkezelési vizsga életkori feltétele: 

 Betöltött 13 év 9 hónapos életkor után. 

 

Forgalmi vizsga életkori feltétele: 

 Betöltött 14. életév. 

 

Hatósági vizsgadíjak: 

 

Közlekedési alapismeretek (elmélet): 4 600 Ft 

Járműkezelés (gyakorlat): 3 600 Ft 

Forgalmi (gyakorlat): 3 600 Ft 

Összesen: 11 800 Ft 

 

+ 30.000 Ft elsősegély nyújtási ismeretek 

tanfolyam és vizsga (amennyiben szükséges) 

Elsősegély nyújtási ismeretekből nem kell vizsgát tennie, ha 1984. január 1. után bármely járműkategóriára 

vezetői engedéllyel, vagy a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendeletben foglalt iskolai végzettséggel rendelkezik. 

 

A képzés tantárgyai és kötelező minimális óraszámai: 
 

Elméleti képzés tanfolyam esetén összesen: 16 óra 

 Közlekedési alapismeretek: 14 óra 

 Járművezetés elmélete: 2 óra 

Hatósági elméleti vizsga: 25 perc 
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E-learning esetén, az elméleti képzés időtartama a tanuló igényei szerint rugalmasan alakítható a 75 óra / 180 

nap rendelkezésre állási időkereten belül azzal a megkötéssel, hogy a tanulónak a tananyag megkezdésétől 

számított 9 hónapon belül részt kell vennie első hatósági elméleti vizsgáján, 12 hónapon belül pedig 

rendelkeznie kell eredményes vizsgával, ellenkező esetben a teljes képzést újra kell kezdeni. 

 

Gyakorlat: 

 Járműkezelés: 4 óra 

 Hatósági járműkezelési vizsga: 15 perc 

 Városi vezetés: 6 óra 

 Hatósági forgalmi vizsga: 30 perc 

 Összesen: 10 óra 45 perc 

 Menettávolság: 100km 

 

Elméleti tanfolyam díja: Ft (tartalmazza az ügyintézési díjat is) E-

learning esetén: Ft (póthozzáférés: 10.000 Ft) 

Gyakorlati képzés díja: Ft/óra (a pótóra díja megegyezik az alapóra díjával) 

 
 

9.2 „A1” alkategória 

 

Motorkerékpár, amelynek hengerűrtartalma a 125 cm3-t, teljesítménye a 11 KW teljesítmény /tömeg aránya 

pedig a 0,1 KW/kg-ot nem haladja meg, továbbá olyan motoros tricikli, amelyek teljesítménye a 15 kW-ot nem 

haladja meg. 

 

A jelentkezés feltételei: 

 Érvényes személyazonosító okmány és 

 lakcímkártya, 

 legalább alapfokú iskolai végzettség, 

 érvényes orvosi alkalmassági (nem szükséges, amennyiben orvosi érvényességhez kötött, érvényes 
vezetői engedélye van) 

 betöltött legalább 15 év 6 hónapos életkor 

 

Elméleti vizsga életkori feltétele: 

 Betöltött 15 év 9 hónapos életkor után. 

 

Járműkezelési vizsga életkori feltétele: 

 Betöltött 16. életév után. 

 

Forgalmi vizsga életkori feltétele: 

 Betöltött 16. életév után. 

 

Hatósági vizsgadíjak: 

 

Közlekedési alapismeretek (elmélet): 4 600 Ft 

Járműkezelés (gyakorlat): 4 700 Ft 

Forgalmi (gyakorlat): 11 000 Ft 

Összesen: 20 300 Ft 



AUTÓSISKOLA 

Írásos tájékoztató 8/15 

 

 

 

+ 8 200 Ft elsősegélynyújtási ismeretek vizsga (amennyiben szükséges). Elsősegély nyújtási ismeretekből nem 

kell vizsgát tennie, ha 1984. január 1. után bármely járműkategóriára vezetői engedéllyel, vagy a 24/2005. (IV. 

21.) GKM rendeletben foglalt iskolai végzettséggel rendelkezik. 

 
 

Képzés tantárgyai és kötelező minimális óraszámai: 
 

Elméleti tanfolyam esetén: összesen 22 óra 

 Közlekedési alapismeretek: 14 óra 

 Járművezetési elméletek: 4 óra 

 Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 4 óra 

Hatósági elméleti vizsga: 55 perc 

E-learning esetén, az elméleti képzés időtartama a tanuló igényei szerint rugalmasan alakítható a 75 óra / 180 

nap rendelkezésre állási időkereten belül azzal a megkötéssel, hogy a tanulónak a tananyag megkezdésétől 

számított 9 hónapon belül részt kell vennie első hatósági elméleti vizsgáján, 12 hónapon belül pedig 

rendelkeznie kell eredményes vizsgával, ellenkező esetben a teljes képzést újra kell kezdeni. 

 

Gyakorlat: 

 

 Alapoktatás: 6 óra 

 Hatósági járműkezelés vizsga: 20 perc 

 Városi vezetés: 8 óra 

 Országúti vezetés: 2 óra 

 Hatósági forgalmi vizsga: 1 óra 

 Összesen: 17 óra 20 perc 

 

Elméleti tanfolyam díja: Ft (tartalmazza az ügyintézési díjat) E-

learning képzés esetén: Ft (póthozzáférés:10.000 Ft) 

Gyakorlati képzés: Ft (a pótóra díja megegyezik az alapóra díjával) 

 
 

9.3 „B125” alkategóriás képzés 

 

A B125 alkategóriával olyan motorkerékpár vezetésére jogosít, amelynek hengerűrtartalma a 125 cm3-t, 

teljesítménye a 11kW-ot teljesítmény/tömeg aránya pedig a 0,1 kW/kg-ot nem haladja meg, továbbá olyan 

motoros tricikli, amelynek teljesítménye a 15 kW-ot nem haladja meg. 

 

A jelentkezés feltételei: 

 Érvényes személyazonosító okmány és lakcímkártya (vagy tartózkodási engedély) 

 Legalább alapfokú iskolai végzettség 

 Érvényes „B” kategóriás vezetői engedély 
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Hatósági vizsgadíjak: 

 

Közlekedési alapismeretek (elmélet): 4 600 Ft 

Forgalmi (gyakorlat): 11 000 Ft 

Összesen: 15 600 Ft 

 

+ 8 200 Ft elsősegély-nyújtási ismeretek vizsga (amennyiben szükséges). Elsősegély-nyújtási ismeretekből nem 

kell vizsgát tennie, ha 1984. január 1. után bármely járműkategóriára vezetői engedéllyel, vagy a 31/1992. (XII. 

19.) NM rendelet 2. § (1)-ben foglalt iskolai végzettséggel rendelkezik. 

 

Képzés tantárgyai és kötelező minimális óraszámai: 
 

Elmélet: 

 Közlekedési alapismeretek, 

 Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek, 

 Járművezetés elmélet, 

Hatósági elméleti vizsga: 55 perc 

E-learning esetén, az elméleti képzés időtartama a tanuló igényei szerint rugalmasan alakítható a 75 óra / 180 

nap rendelkezésre állási időkereten belül azzal a megkötéssel, hogy a tanulónak a tananyag megkezdésétől 

számított 9 hónapon belül részt kell vennie első hatósági elméleti vizsgáján, 12 hónapon belül pedig 

rendelkeznie kell eredményes vizsgával, ellenkező esetben a teljes képzést újra kell kezdeni 

 

Gyakorlat: 

 Alapoktatás: 1 óra 

 Városi vezetés: 1 óra 

 Hatósági forgalmi vizsga: 1 óra 

 Összesen: 3 óra 

 Menettávolság: 30km 

 

Elméleti tanfolyam díja: Ft (tartalmazza az ügyintézési díjat) E-

learning képzés díja: Ft/tananyag (póthozzáférés: 10.000 Ft) 

Gyakorlati képzés: Ft/óra (a pótóra díja megegyezik az alapóradíjával) 

 
 

9.4 „A2” alkategóriás képzés: 

 

„A2” alkategóriás motorkerékpár vezetésére jogosítva, amelynek hengerűrtartalma a 125 cm3, teljesítménye 11 

kW-ot, teljesítmény/tömeg aránya pedig a 0,1 kW/kg-ot nem haladja meg, továbbá olyan motoros tricikli, 

amelynek teljesítménye a 15 kW-ot nem haladja meg. 

 

A jelentkezés feltételei: 

 

• Érvényes személyazonosító okmány és lakcímkártya 

• Legalább alapfokú iskolai végzettség 

• Érvényes orvosi alkalmassági (nem szükséges, amennyiben orvosi érvényességhez 

kötött, érvényes vezetői engedélye van) 
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• Betöltött legalább 17 év 6 hónapos életkor 

 

Elméleti vizsga életkori feltétele: 

• Betöltött 17 év 9 hónapos életkor után. 

 

Járműkezelési vizsga életkori feltétele: 

• Betöltött 18. életév után. 

 

Forgalmi vizsga életkori feltétele: 

• Betöltött 18. életév után. 

 

Hatósági vizsgadíjak: 

 

Közlekedési alapismeretek (elmélet): 4 600 Ft 

Járműkezelés (gyakorlat): 4 700 Ft 

Forgalmi (gyakorlat): 11 000 Ft 

Összesen: 20 300 Ft 

 

+ 8 200 Ft elsősegélynyújtási ismeretek vizsga (amennyiben szükséges). Elsősegély nyújtási ismeretekből nem 

kell vizsgát tennie, ha 1984. január 1. után bármely járműkategóriára vezetői engedéllyel, vagy a 24/2005. (IV. 

21.) GKM rendeletben foglalt iskolai végzettséggel rendelkezik. 

 

Képzés tantárgyai és kötelező minimális óraszámai: 
 

Elméleti képzés tanfolyam esetén: 22 óra 

• Közlekedési alapismeretek: 14 óra 

• Járművezetési elméletek: 4 óra 

• Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 4 óra. 

 

Hatósági elméleti vizsga: 55 perc 

 

E-learning esetén, az elméleti képzés időtartama a tanuló igényei szerint rugalmasan alakítható a 75 óra / 180 

nap rendelkezésre állási időkereten belül azzal a megkötéssel, hogy a tanulónak a tananyag megkezdésétől 

számított 9 hónapon belül részt kell vennie első hatósági elméleti vizsgáján, 12 hónapon belül pedig 

rendelkeznie kell eredményes vizsgával, ellenkező esetben a teljes képzést újra kell kezdeni. 

 

Gyakorlat: 
 

• Alapoktatás: 6 óra 

• Hatósági járműkezelés vizsga: 20 perc 

• Városi vezetés: 8 óra 

• Országúti vezetés: 2 óra 

• Hatósági forgalmi vizsga: 1 óra 

• Összesen: 17 óra 20 perc 

 

Elméleti tanfolyam díja: Ft (tartalmazza az ügyintézési díjat) E-

learning képzés esetén: Ft (póthozzáférés: 10.000 Ft) 

Gyakorlati képzés: Ft/óra (a pótóra díja megegyezik az alapóra díjával) 
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 A1<2 év (2 éven belüli „A1” alkategóriás motorkerékpár-vezetői engedéllyel) 

Elméleti tanfolyamot és vizsgát sem kell tenni. Ügyintézési díj: 15.900 Ft. 

 

 A1>2 év (2 éven túli „A1” alkategóriás motorkerékpár-vezetői engedéllyel) 

Elméleti tanfolyam díja: 30.900 Ft (tartalmazza az ügyintézési díjat) 

E-learning képzés díja: 30.900 Ft/ tananyag (póthozzáférés: Ft) 

Gyakorlati képzés: 5000 Ft/óra 

 
Gyakorlat: A2 A1<2év A1>2év 

 Alapoktatás: 6 óra 4 óra 2 óra 
 Hatósági járműkezelési vizsga: 20 perc 20 perc 20 perc 

 Városi vezetés: 8 óra 6 óra 4 óra 

 Országúti vezetés: 2 óra 2 óra 2 óra 

 Hatósági forgalmi vizsga: 1 óra 1 óra 1 óra 

 Összesen: 17 óra 20 perc 13 óra 20 perc 9 óra 20 perc 

 
 

9.5 „A” kategória 

 

„A” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel minden motorkerékpár vezetésére jogosult. 

 

A jelentkezés feltételei: 

 

 Érvényes személyazonosító okmány 

 és lakcímkártya (vagy tartózkodási engedély) 

 Legalább alapfokú iskolai végzettség 

 Érvényes orvosi alkalmassági (nem szükséges, amennyiben orvosi érvényességhez kötött, érvén yes 
vezetői engedélye van) 

 Betöltött legalább 23 év 6 hónapos életkor, vagy betöltött 20. életév legalább kétéves „A2” kategóriás 
vezetői engedély 

 
 

Elméleti vizsga életkori feltétele: 

• Betöltött 23 év 9 hónapos életkor után, vagy betöltött 20. év után. 

 

Járműkezelési vizsga életkori feltétele: 

• Betöltött 24. életév után, vagy betöltött 20. év után. 

 

Forgalmi vizsga életkori feltétele: 

• Betöltött 24. életév után, vagy betöltött 20. év után. 
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Hatósági vizsgadíjak: 

 

Közlekedési alapismeretek (elmélet) 4 600 Ft 

Járműkezelés (gyakorlat): 4 700 Ft 

Forgalmi (gyakorlat): 11 000 Ft 

Összesen: 20 300 Ft 

 

+ 8 200 Ft elsősegély-nyújtási ismeretek vizsga (amennyiben szükséges). Elsősegély-nyújtási ismeretekből nem 

kell vizsgát tennie, ha 1984. január 1. után bármely járműkategóriára vezetői engedéllyel, vagy a 31/1992. (XII. 

19.) NM rendelet 2. § (1)-ben foglalt iskolai végzettséggel rendelkezik. 

 
 

Képzés tantárgyai és kötelező minimális óraszámai: 

 

 Közlekedési alapismeretek 

 Járművezetés elmélet 

 Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 

Hatósági elméleti vizsga: 55 perc 

Az e-learning rendszerű elméleti képzés időtartama a tanuló igényei szerint rugalmasan alakítható a 75 óra / 

180 nap rendelkezésre állási időkereten belül. 
 

 
Gyakorlat: A A1<2 év A1>2 év A2<2 év A2>2 év  

 Alapoktatás 10 óra 6 óra 4 óra 4 óra 2 óra  

 Hatósági járműkezelési      

vizsga 20 perc 20 perc 20 perc 20 perc 20 perc 

 Városi vezetés 11 óra 8 óra 4 óra 4 óra 4 óra 

 Országúti vezetés 5 óra 2 óra 2 óra 4 óra 2 óra 

 Hatósági forgalmi vizsga 1 óra 1 óra 1 óra 1 óra 1 óra 
 Összesen: 27 óra 20 perc 17 óra 20 perc 11 óra 20 perc 13 óra 20 perc 9 óra 20 perc 

 Menettávolság: 390km 180km 120km 120km 180km 

 

Elméleti tanfolyam díja: Ft (tartalmazza az ügyintézési díjat) 

E-learninges képzés díja: Ft/tananyag (póthozzáférés:10.000 Ft) Gyakorlati 

képzés: Ft/óra, (a pótóra díja megegyezik az alapóra díjával) 

 
 

9.6 „B” kategória 

 

3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, amely vezetőn kívül legfeljebb 

nyolc utas szállítására tervezett és gyártott gépjármű, valamint az ilyen gépjárműből és a hozzá kapcsolt, a 

vonatkozó jogszabályban meghatározott pótkocsiból álló járműszerelvény vezetésére jogosít. 

 

A jelentkezés feltételei: 

 

 Érvényes személyazonosító okmány és 

 lakcímkártya (vagy tartózkodási engedély) 
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 Legalább alapfokú iskolai végzettség 

 Beiratkozáshoz még nem, de az elméleti vizsgára jelentéshez szükséges érvényes 1. típusú orvosi 
alkalmassági (kivéve, amennyiben orvosi érvényességhez kötött, érvényes vezetői engedélye van) 

 Betöltött legalább 16 év 6 hónapos életkor 

 

Elméleti vizsga életkori feltétele: 

• Betöltött 16 év 9 hónapos életkor után. 

 

Forgalmi vizsga életkori feltétele: 

• Betöltött 17. életév után. 

Hatósági vizsgadíjak: (melyek már a beiratkozásnál befizetésre kerülnek) 

Közlekedési alapismeretek (elmélet): 4 600 Ft 

Forgalmi (gyakorlat): 11 000 Ft 

Összesen: 15 600 Ft 

 

+ 8 200 Ft elsősegély-nyújtási ismeretek vizsga (amennyiben szükséges) 

Elsősegély-nyújtási ismeretekből nem kell vizsgát tennie, ha 

1984. január 1. után bármely járműkategóriára vezetői engedéllyel, vagy a 31/1992. (XII. 19.) NM rendelet 2. § 

(1)-ben foglalt iskolai végzettséggel rendelkezik. 

 
 

Képzés tantárgyai és kötelező minimális óraszámai: 
 

Elméleti képzés, tanfolyam esetén: 28 óra 

 Közlekedési alapismeretek: 18 óra 

 Járművezetés elmélet: 6 óra 

 Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 4 óra. 

 

Hatósági elméleti vizsga: 55 perc 

 

Az eduKRESZ tananyagot alkalmazó e-learning rendszerű elméleti képzés időtartama a tanuló igényei szerint 

rugalmasan alakítható a 75 óra / 180 nap rendelkezésre állási időkereten belül. 

 

- Elméleti tanfolyam díja: 44.000 Ft (Hiányzás miatti pótóra díja: 2000 Ft/óra) vagy, 

- E-learning képzés díja: 44.000 Ft/tananyag, melyek befizetésre kerülnek a beiratkozásnál. 

E-learning póthozzáférés: 15.000 Ft (igény esetén) 

 

Gyakorlati képzés: 
 

Sikeres KRESZ  vizsgát követően, a képzőszerv által kiállított és a KAV által hitelesített vezetési karton 

birtokában kezdhető meg. 
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Kötelező teljesítendő óraszámok: 

 

 Alapoktatás 9 óra 

 Városi vezetés 14 óra 

 Országúti vezetés 4 óra 

 Éjszakai vezetés 2 óra 

 Hatósági forgalmi vizsga 1 óra 

 Összesen: 30 óra 

 Menettávolság: 580 km 

 

Gyakorlati óradíjak: 
 

Lehetőség van a vezetési órák egyben, vagy részletekben történő megfizetésére, mely a gyakorlati oktató 

részére történik. 

4 féle választási lehetőség: 

 Normál: 10.000 ft-tól 

 Intenzív: 12.000 Ft/óra- tól gyorsított gyakorlati képzés heti 4 fix alkalom, bármely napon és 
napszakban. 

  Pótóra díja mindenesetben megegyezik a választott gyakorlati alapóradíjával 

 

Gyakorlati vizsgadíj (Forgalmi vizsga): 11.000 Ft (beiratkozásnál befizetésre kerül) 

Pótvizsgadíjak: megegyeznek az adott vizsga díjával, melynek ügyintési öltsége 1500 Ft/ alkalom 

 

 2018. július 1-től a 20. életévüket be nem töltött magyar állampolgárok „B” kategóriás jogosítványuk 

megszerzéséhez állami támogatást igényelhetnek. A támogatási kérelem a sikeres elméleti vizsgát 

követően nyújtható be a Magyar Államkincstár 

Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál (NYUFIG), az elméleti tanfolyam és a sikeres elméleti vizsga díjának 

igazolt összegére, legfeljebb összesen 25.000 Ft értékében. A támogatáshoz szükséges igénylőlap, 

illetve a kitöltéssel és a támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos tájékoztató innen tölthető le: 

https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/m/2018/KRESZ/KRESZ-tanfolyam-s-vizsga- 

djhoznyjtott-tmogats-irnti-krelem.pdf 

 A Kormány 146/2020. (IV. 22.) Korm. rendelete alapján a közlekedési alapismeretek tanfolyam és 

vizsga díjához nyújtott támogatásra való jogosultságot kiterjeszti a csecsemőgondozási díjban, a 

gyermekgondozási díjban, vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesültek részérére is. 

 

A támogatás csak akkor vehető igénybe, ha a sikeres KRESZ vizsgára 2020. július 1. után kerül sor. 
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10. FELÜGYELETI SZERVEK: 

 

Közép-magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály 

Fővárosi Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály 

KAV Közlekedési Alkalmassági Vizsgaközpont 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

1119 Budapest, Petzvál József u. 39. 

Telefon: +36 1371 3030 

 

KAV Közlekedési Alkalmassági Vizsgaközpont 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45. 

Telefon: +36 1 510 0101 

Budapest, 2023.01.03. 

 

Deák György 

iskolavezető 


