
 

A FINTA Autós – Motoros Iskola 

vállalkozási feltételei és tájékoztatója a járművezető képző tanfolyamaihoz 
 

Érvényes: 2023. január 1-jétől 
 

1. Képző szervre vonatkozó adatok: 

Képző szerv megnevezése: Finta László egyéni vállalkozó 
fantázia neve: „Finta Autós – Motoros Iskola” (továbbiakban: Képző szerv) 

képzési engedély száma: KVH/58300-1/2018-ITM 
engedélyezett kategóriák: „AM”, „A1”, „A2”, „A”, „B”, „K” és „BE” elméleti/tantermi és 

gyakorlati járművezető képzés 
székhelye: 9300 Csorna, Liszt Ferenc u. 7. 
egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: 5274810 

adószáma: 63198520-1-28 

felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2020/004961 
honlap címe: www.fintaautosiskola.hu 

e-mail: finta.autosiskola@gmail.com 

telefonszám: +36-30-906-0027 

Iskolavezető: Finta László, azonosító száma: 11997, e-mail: finta.autosiskola@gmail.com 
telefonszáma: +36-30-906-0027 

Ügyfélfogadás: 9300 Csorna, Liszt Ferenc u. 7., az ügyfélfogadás ideje: munkanapokon 
14.00 órától 18.00 óráig, telefonszám: +36-20-439-9009 

Engedélyező hatóság: 

Innovációs és Technológiai Minisztérium 
 
Felügyeletet ellátó szervezetek: 

 Építési és Közlekedési Minisztérium 
1054 Budapest, Alkotmány utca 5., postacím: 1358 Budapest Pf. 14., e-mail: 
info@ekm.gov.hu 

 
 KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. (továbbiakban: 

Vizsgaközpont) 

Székhely: 1033 Budapest Polgár utca 8-10. postacím:1438 Budapest, Pf. 477, 
Telefon: +36-1-510-0101 e-mail: info@kavk.hu 

 
 KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

Győr-Moson-Sopron megyei Ügyfélszolgálat 
9028 Győr, Tatai út 3., tel.: +36-30-600-6465 
e-mail: gyor@kavk.hu 

 
2. Az egyes járműkategóriákkal vezethető járművek 

2.1. Az „AM” nemzetközi kategóriával vezethető járművek: 

Segédmotoros kerékpárok (robogók), azaz kétkerekű segédmotoros kerékpárok  
(L1e kategória) vagy háromkerekű segédmotoros kerékpárok (L2e kategória), amelyek 
legnagyobb tervezési sebessége 45 km/h (kivéve azokat, amelyek legnagyobb tervezési 
sebessége 25 km/h-nál kisebb vagy azzal megegyezik), és az alábbi jellemzőkkel 
rendelkeznek: 
a) kétkerekű típusnál a motor: 

- hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél a belsőégésű motorok esetében, vagy 
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- folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 4 kW-nál 
elektromos motor esetében; 

b) háromkerekű típusnál a motor: 
- hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél a külső gyújtású motorok esetében, 
- legnagyobb hasznos teljesítménye nem több 4 kW-nál egyéb belsőégésű motorok 

esetében, vagy 
- folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 4 kW-nál 

elektromos motorok esetében; 
Könnyű négykerekű motorkerékpárok (mopedautó), amelyek terheletlen tömege nem 
több 425 kg-nál (L6e kategória), a 45 km/h-t meg nem haladó legnagyobb tervezési 
sebességű elektromos járművek esetében az akkumulátorok tömegét nem számítva, és 
amelyek 

- hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél a külső gyújtású motorok esetében; 
- legnagyobb hasznos teljesítménye nem több 6 kW-nál egyéb belsőégésű motorok 

esetében, vagy 
folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 6 kW-nál elektromos 
motorok esetében. 

 
2.2. Az „A1” nemzetközi kategóriával vezethető járművek: 

Az olyan motorkerékpár, amelyek hengerűrtartalma a 125 cm3-t, teljesítménye a 11 kW-
ot, teljesítmény/tömeg aránya pedig a 0,1 kW/kg-ot nem haladja meg, továbbá olyan 
motoros triciklik, amelyek teljesítménye a 15 kW-ot nem haladja meg. 
(Motoros tricikli: az L5e járműkategóriába sorolt háromkerekű és az L7e 
járműkategóriába sorolt négykerekű motorkerékpár.) 

 
2.3. Az „A2” nemzetközi kategóriával vezethető járművek: 

Az olyan motorkerékpár, amelyek teljesítménye a 35 kW-ot, teljesítmény/tömeg aránya 
pedig a 0,2 kW/kg-ot nem haladja meg, és amelyet nem kétszer akkora teljesítményű 
járműből alakítottak át. 

 
2.4. Az „A” nemzetközi kategóriával vezethető járművek: 

Az olyan motorkerékpár, amely nem tartozik az „A1” és „A2” kategóriába, az „A” 
korlátozott kategóriába, továbbá motoros triciklik, amelyek teljesítménye a 15 kW-ot 
meghaladja. 
(Motoros tricikli: az L5e járműkategóriába sorolt háromkerekű és az L7e 
járműkategóriába sorolt négykerekű motorkerékpár.) 

 
2.5. A „B1” nemzetközi kategóriával vezethető járművek: 

A négykerekű motorkerékpárok, amelyek terheletlen tömege nem haladja meg a 400 kg-
ot (L7e kategória) (az árufuvarozásra szánt járművek esetében az 550 kg-ot), az 
elektromos járművek esetében az akkumulátorok tömegét nem számítva, és amelyek 
legnagyobb hasznos teljesítménye nem haladja meg a 15 kW-ot; ezek a járművek motoros 
tricikliknek minősülnek, és teljesíteniük kell az L5e kategóriába tartozó motoros 
triciklikre alkalmazandó műszaki követelményeket, kivéve, ha külön irányelvekben ettől 
eltérő rendelkezés szerepel. 

 
2.6. A „B” nemzetközi kategóriával vezethető járművek: 

a) A 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, amely 
a vezetőn kívül legfeljebb nyolc utas szállítására tervezett és gyártott gépjármű, 
továbbá belföldön a 3500 kg-ot meghaladó, de 4250 kg-ot meg nem haladó 
megengedett legnagyobb össztömegű, pótkocsi nélküli olyan jármű is vezethető, 
amely az Országos Mentőszolgálat sürgősségi betegellátást végző mentőjárműve; 
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b) Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg 
nem haladó (könnyű) pótkocsiból álló járműszerelvény. E járműszerelvény 
megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 4250 kg; 

c) Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget 
meghaladó (nehéz) pótkocsiból álló járműszerelvény, feltéve, hogy a pótkocsi 
megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vontatójármű saját tömegét. 
E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 3500 kg. 

d) 2021.05.23-tól a legalább két éve érvényes „B” kategóriájú vezetői engedéllyel – 
amely nem kezdő vezetői engedély – a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. 
mellékletben a „B” kategória meghatározásától eltérően, belföldön a 3500 kg-ot 
meghaladó, de 4250 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű, 
pótkocsi nélküli, alternatív üzemanyaggal működő jármű is vezethető, feltéve, hogy 

a) a 3500 kg feletti tömeg a meghajtó rendszernek az ugyanolyan méretű, külső 
gyújtású vagy kompressziós gyújtású hagyományos belső égésű motorral ellátott 
jármű meghajtórendszeréhez viszonyított többlettömegének eredménye, valamint 
b) a teherbíró kapacitás ugyanezen nem alternatív üzemanyagú járműhöz viszonyítva 
nem nagyobb. 

 
2.7. A „BE” kombinált, nemzetközi kategóriával vezethető járművek: 

A „B” kategóriába tartozó vontató jármű és pótkocsi vagy félpótkocsi olyan szerelvénye, 
amelyben a pótkocsi vagy félpótkocsi megengedett legnagyobb össztömege a 3500 kg-ot 
nem haladja meg. 

 
2.8. A „K” nemzeti kategóriával vezethető járművek: 

A „K” nemzeti kategóriával a kerti traktor és az állati erővel vont jármű vezethető. 
A kerti traktor az egytengelyes motoros részből és hozzákapcsolt egytengelyes 
pótkocsiból álló, a közúti közlekedésben egy egységként résztvevő, és 15 km/h 
sebességnél gyorsabban haladni nem képes lassú jármű. 
A „K” nemzeti kategória 186-os kóddal a „K” kategóriában meghatározott járműveken 
kívül lassú jármű és egy, akár könnyű, de akár nehéz pótkocsija vezetésére is jogosít. 
A nemzeti kategóriára érvényesített vezetői engedély csak belföldön történő 
járművezetésre jogosít. 
 

2.9. A „T” (traktor) nemzeti kategóriával vezethető járművek: 
 mezőgazdasági vontató (mezőgazdasági és erdészeti traktor) és két nehéz pótkocsi 
 lassú jármű és pótkocsi 
 kerti traktor 
 állati erővel vont jármű hajtására 
 segédmotoros kerékpár (ideértve a „mopedautót” is) 

A „T” nemzeti kategória 185-ös kóddal a „T” kategóriába tartozó mezőgazdasági 
vontatóval egy könnyű pótkocsi, míg a 187-es kóddal egy, akár könnyű, de akár nehéz 
pótkocsi vontatására is jogosít. 
A nemzeti kategóriára érvényesített vezetői engedély csak belföldön történő 
járművezetésre jogosít. 
 

2.10. További vezetési jogosultságok: 
 Bármely nemzetközi kategóriában megszerzett vizsga alapján vezethető: 

- segédmotoros kerékpár (ideértve a „mopedautót” is) 
- lassú jármű és pótkocsija 
- kerti traktor 
- állati erővel vont jármű 

 Az „A2” kategóriájú vezetői engedély az „A1” kategóriára is érvényes 
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 Az „A” kategóriájú vezetői engedély az „A1”, „A2” kategóriákra is érvényes 

 A „B” kategóriájú vezetői engedély a „B1” kategóriára is érvényes. 
 „B” kategóriában megszerzett vizsga alapján mezőgazdasági vontató és könnyű 

pótkocsija 

 „BE kombinált kategóriában megszerzett vizsga alapján mezőgazdasági vontató 
és egy pótkocsija 

 „TR” kategóriában megszerzett vizsga alapján: 
- mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija 
- segédmotoros kerékpár („M” és „AM” kategória) 
- lassú jármű és pótkocsija 
- kerti traktor 
- állati erővel vont jármű 

 
3. A kezdő vezetői engedélyről (kezdő vezető) 

Az első nemzetközi kategória megszerzésének napjától számított két évig a vezetői 
engedély „kezdő vezetői engedély” -nek minősül. (Nemzetközi kategóriának minősül a 
vezetői engedélybe kék színnel bejegyzett valamennyi kategória.) 
A meghosszabbított „kezdő vezetői engedély” minősítést és annak lejárata határidejét a 
vezetői engedélyben 181-es kódszám jelöli. 
A kezdő vezetői engedéllyel az „AM”, az „A” „A1”, az „A2” és a „B1” kategóriára 
érvényesített bejegyzéssel utas nem szállítható, valamint a „B”, „C1”, „C”, „D1” és a „D” 
kategóriára érvényesített bejegyzéssel pótkocsi nem vontatható. 
Függetlenül a kezdő vezetői engedélytől a három- vagy négykerekű segédmotoros 
kerékpárral személyt szállítani akkor szabad, ha a jármű vezetője a 17. életévét betöltötte. 
 

4. Az egészségi alkalmassági vizsgálatról 
A közúti járművezető-jelöltet és a közúti járművezetőt az előzetes, az időszakos vagy soron 
kívüli egészségi alkalmassági vizsgálat alkalmával az 1. alkalmassági csoportba kell sorolni 
azt a közúti járművezetőt, aki „A1” kategóriába, „A2” kategóriába, „A” korlátozott 
kategóriába, „A” kategóriába, „B1” kategóriába, „B” kategóriába, „BE” kategóriába tartozó 
járművet vezet vagy kíván vezetni. 
A 2. alkalmassági csoportba kell sorolni azt a közúti járművezetőt, aki a közúti közlekedési 
szolgáltatás keretében közúti járművet, megkülönböztető jelzéssel ellátott közúti járművet 
vezet vagy kíván vezetni, valamint akit közúti járművezetői munkakörben foglalkoztatnak, 
függetlenül a vezetni kívánt jármű kategóriájától. 
A 2. alkalmassági csoportba sorolt személyt, egészségi alkalmasságának megállapítása 
esetén, alkalmasnak kell tekinteni az 1. alkalmassági csoport tekintetében is. 
Az előzetes egészségi alkalmassági vizsgálat legkorábban a járművezetésre jogosító 
okmány - járműkategóriától függő, külön jogszabályban meghatározott - 
megszerezhetősége alsó korhatárának betöltését megelőző egy éven belül végezhető el. 
Az egészségi alkalmassági vizsgálatot első fokon az 1. alkalmassági csoportba tartozó 
személy esetén a vizsgált személy választott háziorvosa, vagy a vizsgált személy lakóhelye 
vagy tartózkodási helye szerinti háziorvos végzi. 
A 2. alkalmassági csoportú egészségi alkalmassági vizsgálat elvégzésére jogosult: 

- a vizsgált személy választott háziorvosa 
- a munkavállalót foglalkoztató vagy foglalkoztatni kívánó munkáltató részére 

foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgálat orvosa 
- a nem szervezett munkavégzés keretében dolgozó, vagy foglalkoztatásra irányuló 

jogviszonyban nem álló személy esetén a lakóhelye szerint területileg illetékes 
foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely orvosa. 

5. A közlekedésbiztonsági alkalmasságról 
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Járművezetésre jogosító okmányt a közlekedési igazgatási hatóság nem adhat annak, aki 
járművezetésre közlekedésbiztonsági szempontból alkalmatlan. 
Közlekedésbiztonsági szempontból járművezetésre alkalmatlannak kell tekinteni azt a 
személyt: 

- akit a bíróság vagy a szabálysértési hatóság a járművezetéstől jogerősen eltiltott, a 
határozatban meghatározott ideig, kivéve, ha a járművezetéstől eltiltás csak 
meghatározott kategóriára vagy járműfajtára terjed ki, 

- akinek kényszergyógykezelését a bíróság elrendelte, annak időtartamára, 
- akinek a vezetési jogosultsága szünetelését a hatóság végleges határozatával 

elrendelte, annak időtartama alatt, 
- akit a bíróság cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alá helyezett, 
- akinek a vezetői engedélyét a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 

törvény alapján a közlekedési igazgatási hatóság ideiglenesen visszavonta, a 
határozat véglegessé válásától kezdődően a visszavonást követően elkezdett 
utánképzés elvégzését tanúsító igazolásnak az engedély-nyilvántartásba elektronikus 
úton történő beérkezéséig, de legalább a vezetői engedély leadása napjától számított 
hat hónapig, 

- akinek az egészségi alkalmatlanságát a közúti járművezetők egészségi 
alkalmasságának megállapításáról szóló miniszteri rendelet alapján megállapították, 
az egészségi alkalmasság igazolásáig. 

 
6. A pályaalkalmassági (PÁV) vizsgálatról 
6.1. Az előzetes pályaalkalmassági vizsgálat 

Előzetes pályaalkalmassági vizsgálaton szerzett alkalmas minősítés szükséges: 
- a megkülönböztető jelzést használó gépjármű vezetéséhez, 
- a külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési szolgáltatást végző 

gépjármű vezetéséhez, 
- a külön jogszabályban meghatározott veszélyes áru szállítását végző gépjármű 

vezetéséhez, 
- ha azt a gépjárművezető előzetes orvosi vizsgálata során – a külön jogszabályban 

foglaltak szerint – elrendelték. 
2022. június 1-jétől az I. és II. pályaalkalmassági minősítés megszerzése céljából 
pályaalkalmassági vizsgálatra az jelentkezhet, aki nem minősül kezdő vezetőnek és 
rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel „B” vagy „C” vagy „D” jármű-kategóriában. 

 
6.2. A rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat 

Rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat szükséges a gépjármű vezetési gyakorlatból 
ötödik sikertelen vizsgát követő vizsga letételéhez. 
A rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálathoz a gépjármű vezetési gyakorlatból tett öt 
sikertelen vizsga számításánál a megelőző két éven belül, azonos kategóriában tett 
forgalmi vizsgákat kell figyelembe venni. Amennyiben a vizsgázó valamely kategóriában, 
kombinált kategóriában tett öt sikertelen forgalmi vizsgát követően a rendkívüli 
pályaalkalmassági vizsgálaton „járművezetésre pszichológiailag alkalmas” minősítést 
szerzett, a továbbiakban közúti járművezetői vizsgához kapcsolódóan rendkívüli 
pályaalkalmassági vizsgálatra nem kötelezhető. 
Rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat szükséges továbbá: 

- a rendőrhatóság, az ügyészség és a bíróság kezdeményezésére, 
- a gépjárművezető előzetes, időszakos vagy soron kívüli vizsgálatát végző orvos, 

illetőleg orvosi bizottság megkeresésére, 
- a gépjárművezető munkáltatójának írásban indokolt kezdeményezésére, 

amennyiben a gépjármű tevékenysége közúti közlekedésbiztonsági szempontból 
arra alapos indokot szolgáltat, 
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- a gépjárművezető kezdeményezésére. 
 

6.3. Jelentkezés pályaalkalmassági vizsgálatra 
A pályaalkalmassági vizsgálatot a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont 
Nonprofit Kft. végzi. Bővebb információ és vizsgálatra jelentkezés a www.kavk.hu 
honlapon. 

 
7. Az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésére vonatkozó rendelkezések 

Járművezetésre jogosító okmányt az kaphat, aki az elsősegélynyújtási ismereteket 
megszerezte vagy az elsősegélynyújtási vizsgakötelezettsége alól a Magyar Vöröskereszt 
igazolása szerint mentesült. 
Az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését – végzettségükre tekintettel – az 
orvostudományi egyetemeken végzett orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, az 
állatorvostudományi egyetemeken végzett állatorvosok, továbbá az egészségtudományi 
alapképzésekben (főiskolai) képzésekben (diplomás) ápoló, védőnő, dietetikus, 
gyógytornász, mentőtiszt, szülésznő, közegészségügyi felügyelő, járványügyi ellenőr, 
egészségügyi szakoktató, intézetvezető szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzettek, 
valamint az egészségügyi iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzésben állam 
által elismert egészségügyi szakképesítéssel rendelkezők a szakképesítés megszerzését 
tanúsító okirattal igazolhatják. A vizsga alóli mentességet a Magyar Vöröskeresztnél kell 
igazolni. 
Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító igazolás bemutatása alól mentesül 
minden olyan tanuló, aki: 

• 1969. július 1-je és 1983. december 31-e között „D” kategóriára vezetői 
engedélyt, vagy „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt szerzett 

• 1984. január 1-je után: 
- bármely járműkategóriára vezetői engedélyt, 
- „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt, 
- „Mezőgazdasági vontató”, „Segédmotoros kerékpár”, „Lassú jármű” 

kategóriában közúti járművezetői jogosultságot szerzett. 
Az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésére - mentesség hiányában - külön tanfolyam 
elvégzésével és sikeres vizsgával van lehetőség. 
A Képző szerv szervezésében indított elsősegélynyújtási ismeretek tanfolyam helyszíne 
9300 Csorna, Liszt Ferenc u. 7., a képzési díj 13.000 Ft, a vizsgadíj 15.500 Ft, amelyet a 
tanuló a Képző szervnél egyenlít ki. 

 
8. A tanfolyamra történő felvétel feltételei: 

 a vezetői engedély kiadásához szükséges, jogszabályban meghatározott életkort 
betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb 

Életkori feltételek: 
- 14. életév az „AM” kategóriába tartozó jármű vezetésére. 

A 16. életév eléréséig csak belföldön történő járművezetésre jogosít! 
- 16. életév a „K” kategóriába tartozó jármű vezetésére. 
- 16. életév az „A1” és „B1” kategóriába tartozó gépjármű vezetésére. 
- 17. életév a „B” kategóriába tartozó gépjármű vezetésére. 

A 18. életév eléréséig csak belföldön történő járművezetésre jogosít! 
- 18. életév az „A2”, a „BE” kategóriába tartozó gépjármű vezetésére. 
- 20. életév az „A” kategóriába tartozó motorkerékpár vezetésére legalább 

kétéves „A2” kategóriás motorkerékpár vezetési gyakorlat esetében. A 21. 
életév betöltéséig az „A” kategóriás vezetői engedéllyel csak olyan motoros 
tricikli vezethető, melynek teljesítménye a 15 kW-ot nem haladja meg. 
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- 24. életév az „A” kategóriába tartozó motorkerékpár vezetésére, előzetes 
motorkerékpár vezetési gyakorlat hiányában. 

 nem gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga 
esetén, írni, olvasni tud, 

 a gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga 
esetében az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik, 
A tanulónak az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napján 
igazolnia kell a Vizsgaközpont részére. 
Ha a tanuló alapfokú iskolai végzettségét nem igazolta, annak teljesítéséig a 
következő vizsgára nem bocsátható, illetve részére vizsgaigazolás nem állítható ki. 
Az alapfokú iskolai végzettség igazolható: 
a) személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett 

doktori címmel, 
b) az iskolai végzettség igazolására szóló okmány 

ba) eredeti példányával, 
bb) a közjegyző vagy a kiállító által hitelesített példányával, 
bc) külföldi bizonyítvány és oklevél esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles 
fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott 
tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott 
„Bizonyítvány és oklevél mintatár” -ban), vagy 

bd) külföldi bizonyítvány és oklevél esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar 
hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági 
bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem 
régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony 
igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább 
alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi. 

 vizsgára bocsátás feltételeiről – így különösen az orvosi, pályaalkalmassági és 
közlekedésbiztonsági feltételekről – továbbá a vezetésre jogosító okmány kiadásáról 
tájékoztatásban részesült 

 a kombinált kategóriás (BE) vizsgákhoz a vonó jármű kategóriájára érvényes 
vezetői engedélye van, és a külön jogszabályban meghatározott kezdő vezetői 
minősítés megszűnt 
Az érvényes vezetői engedély helyett – a képzés és a vizsgáztatás tekintetében – egy 
évig el kell fogadni a feltételként meghatározott kategória megszerzését tanúsító, a 
közlekedési hatóság vagy a Vizsgaközpont által kiállított, a forgalmi vizsga 
teljesítéséről szóló vizsgaigazolást. Az egy évet az adott kategóriára vonatkozó 
utolsó sikeres vizsga letételének időpontjától kell számítani. 

 a mozgáskorlátozott vagy siket tanulót a képzés elméleti tantárgyainak tantermi 
foglalkozásain való részvétel alól - kérésére - az iskolavezető mentesíti. A 
mentesített tanulók felkészítésében a Képző szerv a tanulóval kötött külön 
megállapodás szerint működik közre. 
 

9. A tanfolyamra történő felvétel feltételei és módja 

A tanfolyamra történő felvétel a 8. pont szerinti feltételek fennállása esetén a „Jelentkezési 
lap” kitöltésével és a „Felnőttképzési szerződés” megkötésével történik. 
 

10. Az automata sebességváltóra korlátozott vezetési jogosultságról 
Abban az esetben, ha a vizsgázó bármely járművezetési vizsgát (járműkezelési, rutin vagy 
forgalmi) automata sebességváltóval rendelkező járművön tette le, úgy az az adott 
járműkategóriára vonatkozóan, 78-as kód formájában bejegyzésre kerül a vezetői 
engedélybe (A 78-as kód jelentése: automata sebességváltóval rendelkező járművekre 
korlátozva.) 
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Automata sebességváltóval rendelkező jármű az a jármű, amely tengelykapcsoló-pedállal 
(illetve az „AM”, az „A1”, az „A2” és az „A” kategóriákban kézi karral) nincs felszerelve 
vagy kézi váltókarral nem rendelkezik és ezeknek a működtetése a jármű elindításához nem 
szükséges. 
A „BE” kombinált kategória esetében a vezetői engedélybe nem kerül bejegyzésre a 78-as 
kód (automata sebességváltóval rendelkező járművekre korlátozva), ha a „B” kategóriára a 
vizsgázónak korlátozás nélküli (mechanikus váltós) vezetői engedélye van. 
Amennyiben a vezetői engedély bármely kategóriájánál bejegyzésre került a 78-as kód 
(automata sebességváltóval rendelkező járművekre korlátozva), úgy elméleti vizsga és 
gyakorlati tanfolyam nélkül is gyakorlati vizsgára bocsátható az, aki az automatikusan 
működtetett tengelykapcsolóval, illetőleg sebességváltóval felszerelt jármű vezetésére 
korlátozott vezetői engedélyét hagyományosan működtetett erőátvitelű jármű vezetésére 
terjeszti ki. 
Azonban jogszabályváltozást követően, 2021. január 1-jétől a „BE”, „C”, „CE”, „C1”, 
„C1E”, „D”, „DE”, „D1” vagy „D1E” jármű-kategóriájú jármű vezetésére jogosító 
engedélyen nem kell feltüntetni az automata sebességváltóra vonatkozó korlátozást, ha a 
kérelmező már rendelkezik kézi sebességváltóval rendelkező jármű vezetésére jogosító 
engedéllyel az alábbi jármű-kategóriák legalább egyikében: „B”, „BE”, „C”, „CE”, „C1”, 
„C1E”, „D”, „DE”, „D1”,„D1E”. 
Az előzőekben leírtakat a közlekedési igazgatási hatóság 2022. február 28-ig kizárólag a 
2021. január 1-jét követően tett járművezetői vizsgákra vonatkoztatta. Azonban 2022. 
március 1-jétől - a jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén - a korábban 
kiállított vezetői engedélyek esetében kérhető a vezetői engedély cseréje, és az újonnan 
kiállított vezetői engedélyben már nem kerül feltüntetésre az automata sebességváltóra 
vonatkozó korlátozás, vagyis a 78-as kód. 
 
Abban az esetben, ha a jogszabályban meghatározott feltételek nem teljesülnek elméleti 
vizsga és gyakorlati tanfolyam nélkül, de gyakorlati vizsgát kell tenni annak, aki az automata 
sebességváltóval felszerelt jármű vezetésére korlátozott vezetői engedélyét hagyományosan 
működtetett erőátvitelű jármű vezetésére kívánja kiterjeszteni. 
A tanulónak a gyakorlati vizsgáit a vezetési karton hitelesítésétől számított 12 hónapon belül 
kell sikeresen teljesítenie. A 12 hónapon túl kizárólag a teljes gyakorlati képzés 
megismétlését követően jelenthető újabb vizsgára. 
 

11. A képzés formája 
A Képző szerv a tanfolyam elméleti részét tantermi vagy e-learning képzésként biztosítja. 
A Képző szerv e-learning elméleti képzés esetén a tananyagot az E-Educatio 
Információtechnológia Zrt.-vel kötött szerződés alapján az e-Titán online képzéstámogató 
programrendszerben biztosítja a tanuló részére. 
Az e-learning képzés esetén a tanuló szakoktatói segítséget a Képző szerv ügyfélfogadásra 
megadott elérhetőségein, az ügyfélfogadási időben igényelhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. A tanfolyam tantárgyai és a Képző szerv által tartott tantermi, elméleti óraszámai 

Az oktatási óraszámok a vizsgák időtartamát nem tartalmazzák. 
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Jármű kategória 
Alapismeretek és biztonsági ellenőrzés és 

üzemeltetés (Bü) 
Összesen KRESZ Je. Szü. Mu. Bü 

AM 18 12 6 - - - 
AM B-vel együtt tartott tanfolyamon 24 18 6 - - - 

A1 és A2 22 12 6 4 - - 
A1  B-vel1 3 1 1 1 - - 

A2  A1-el két éven belül2 - - - - - - 
A2  A1-el két éven túl3 3 1 1 1 - - 
A  A1-el két éven belül2 - - - - - - 

A  A1-el két éven túl3 3 1 1 1 - - 
A  A2-vel két éven belül4 - - - - - - 

A  A kor. vagy A2-vel két éven túl5 3 1 1 1 - - 
A  24. életév felett és A1, A2 nélkül6 22 12 6 4 - - 

B 28 18 6 4 - - 
BE 22 8 3 4 3 4 
K 12 12 - - - - 

 
1) érvényes „B” kategóriás vezetői engedély esetén 

2) „A1” kategória megszerzését követő két éven belül 
3) „A1” kategória megszerzését követő két éven túl 
4) „A2” kategória megszerzését követő két éven belül 
5) „A korlátozott” vagy „A2” kategória megszerzését követő két éven túl 
6) amennyiben betöltötte 24. életévét, és nem rendelkezik sem „A1” kategóriás, sem 

„A2” kategóriás vezetői engedéllyel 
 

Je: Járművezetés elmélete 
Szü: Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek. 
Mu: Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás. 
Bü: Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés 

 
Az alapismeretek (elmélet és Bü) órarendjéről a tanfolyam indítón illetve a tanfolyamra 
történő felvétel során ad tájékoztatást a Képző szerv. 
Az elméleti tanórák időtartama 45 perc, a „biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” gyakorlati 
tanórák időtartama 50 perc. 
A tanórák között legfeljebb két tanóránként legalább 10 perc szünetet kell tartani. 
Az alapismeretek oktatása során – az e-learning oktatást kivéve – a tanfolyami csoportnak 
naponta legfeljebb 4 elméleti tanóra tartható (4x45 perc), ami legfeljebb 4 tanóra 
„biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” foglalkozással (4x50 perc) egészíthető ki. 
A tantermi oktatásról 20 percnél többet késő, hiányzó tanulónak az adott foglalkozáson való 
részvétele nem igazolható. 
A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és 
vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 
meghatározása szerint a „foglalkozás” az egyben – legfeljebb egy óra szünetet beiktatva – 
tartott oktatási órák összessége. 
A gyakorlati órákról hiányzás nem megengedett. 
Az e-learning rendszerű oktatás esetén a tanulónak a meghatározott oktatási idő teljesítésére 
- a Felnőttképzési szerződés aláírását követően - a tananyaghoz történő hozzáférés 
biztosításától számított 180 nap/75 óra áll rendelkezésre. A rendelkezésre állási idő (nap/óra) 
azt jelenti, hogy a tanuló a tananyaghoz hány napig és/vagy hány óra időtartamban férhet 
hozzá. Amennyiben a két időkeret egyike lejárt, úgy a tananyaghoz történő hozzáférés 
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automatikusan megszűnik. A rendelkezésre állási idő – külön díj megfizetése esetén – 30 
nap/10 órával meghosszabbítható. 
Az e-learning rendszerű oktatás keretében szervezett tanfolyamokon a tanuló egyéni 
haladási időigénye határozza meg az egyes tantárgyakra fordítandó időt. 
E-learning elméleti képzés esetén a meghatározott oktatási idő akkor tekinthető 
teljesítettnek, ha az e-learning képzést a tanuló elvégezte és erről az e-learning tananyagot 
biztosító Képző szerv igazolást állított ki részére. Az e-learning képzés elvégzését tanúsító 
igazolást a tanulónak a „Finta Autós – Motoros Iskola” e-mail címére kell továbbítani, ezzel 
tájékoztatva a Képző szervet az elméleti tanfolyam elvégzéséről. 
A tanulónak a „biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” gyakorlati tanórákon („BE” kategória) 
a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban kell megjelennie, továbbá a vezetési 
képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt nem állhat, és szervezetében nem lehet 
szeszes ital fogyasztásából származó alkohol. 
 

13. Módszertani javaslat az elméleti tantárgyak tanulásához és a vizsgafelkészüléshez 
A tantermi oktatási forma választása esetén a tanuló ne csupán kötelezettségnek tekintse a 
tanórákon való részvételt, hanem tekintse a sikeres felkészülés alapjának. 
Az egyes tanórákon az oktató az ismeretanyagot nem csak elmondja, hanem azokhoz 
magyarázatot fűz, illusztrálja, és példákon keresztül mutatja be. 
 
Javasoljuk, hogy a tanuló a tanórákon az egyes témakörök címeinek feljegyzése mellett 
készítsen jegyzetet. A tanórákon aktívan vegyen részt, fenntartások nélkül kérdezzen, 
szóljon hozzá. Az otthoni tanulás ütemezésénél vegye figyelembe az elméleti oktató 
haladási ütemét, az általa javasolt további témakörök áttekintését. Az egyéni tanuláshoz 
szükséges tankönyvek a Képző szervnél megvásárolhatók. 
Az e-learning képzési formát választó tanuló vegye figyelembe és kövesse az e-learning 
tananyagban található módszertani útmutatót. 
A tantermi oktatási forma választása esetén tesztelésre a Képző szervnél – külön díj 
ellenében – megrendelhető, hivatalos vizsgafelkészítő tesztet javasoljuk. A Képző szerv az 
e-learning vizsgafelkészítő hozzáférést, az E-Educatio Információtechnológia Zrt.-vel 
kötött szerződése alapján az e-Titán online képzéstámogató programrendszerben biztosítja 
a tanuló részére. 
A vizsgafelkészítő teszt akár tantermi, de akár e-learning képzési forma választása esetén is 
megrendelhető. A vizsgafelkészítő teszt a hozzáférés biztosításától számított 90 nap/12 óra 
időkeretben áll a tanuló rendelkezésére. A rendelkezésre állási idő (nap/óra) azt jelenti, hogy 
a tanuló a vizsgafelkészítő teszthez hány napig és/vagy hány óra időtartamban férhet hozzá. 
Amennyiben a két időkeret egyike lejárt, úgy a vizsgafelkészítő teszthez történő hozzáférés 
automatikusan megszűnik. A rendelkezésre állási idő – külön díj megfizetése esetén – 30 
nap/10 órával meghosszabbítható. 
Teszt gyakorlásra csak az adott tananyag feldolgozása után kerüljön sor. A tanuló először a 
témakörönkénti teszteken mérje fel tudását, majd a tanfolyam végén, a tanulás zárásaként 
oldjon meg a tesztprogramban vizsgaszerűen összeállított kérdéssorokat. 
Abban az esetben, ha a tanuló a teszt helyes válaszát nem érti, úgy nézzen utána a 
tankönyvben vagy kérje az oktató segítségét. 
Kizárólag a tesztkérdések megoldása nem tekinthető eredményes felkészülésnek. 
 

14. Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alól adható mentesítések (felmentések) 

A megfelelő képesítéssel rendelkező tanulókat a tanfolyam adott tantárgyainak 
foglalkozásain való részvétel alól az iskolavezető mentesíti. 
A vizsgakötelezettség alóli mentesítés kezdeményezése, a felmentés alapjául szolgáló – az 
iskolavezető által hitelesített – okirat fénymásolatának a jelentkezési laphoz való 
csatolásával történik. A vizsgakötelezettség alóli mentesítést a kérelemre a Vizsgaközpont 
engedélyezi. 
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Mentesítés a „BE” kombinált kategória esetén a „szerkezeti és üzemeltetési ismeretek”, a 
„biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” és a „Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás” tan- és 
vizsgatárgyakból adható, ha a tanuló a közúti járművezetők és a közúti közlekedési 
szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) 
GKM rendeletben felsorolt képesítéssel rendelkezik. (lásd: 1. sz. melléklet) 

A felmentés a képzés díját nem módosítja. 
 

15. A járművezetési gyakorlat oktatási időkeretének felosztása és a teljesítendő 
menettávolságok: 

Az oktatási óraszámok a vizsgák időtartamát nem tartalmazzák. 

Jármű 
kategória 

Járművezetési gyakorlati oktatási óra Menet- 
távolság 

km Összes Alap Főokt. 
össz. 

Főoktatás 
Fv Fo Fé Fh 

AM 10 4 6 - - - - 100 
A1 és A2 16 6 10 8 2 - - 240 
A1  B-vel1 2 1 1 1 - - - 30 

A2  A1-el két éven belül2 12 4 8 6 2 - - 180 
A2  A1-el két éven túl3 8 2 6 4 2 - - 120 
A  A1-el két éven belül2 16 6 10 8 2 - - 240 

A  A1-el két éven túl3 10 4 6 4 2 - - 150 
A  A2-vel két éven belül4 12 4 8 4 4 - - 180 

A A kor. vagy A2-vel két éven túl5 8 2 6 4 2 - - 120 
A 24. életév felett, A1, A2 nélkül6 26 10 16 11 5 - - 390 

B 29 9 20 14 4 2 - 580 
BE 16 6 10 4 4 - 2 192 
K - - - - - - - - 

1) érvényes „B” kategóriás vezetői engedély esetén 

2) „A1” kategória megszerzését követő két éven belül 
3) „A1” kategória megszerzését követő két éven túl 
4) „A2” kategória megszerzését követő két éven belül 
5) „A korlátozott” vagy „A2” kategória megszerzését követő két éven túl 
6) amennyiben betöltötte 24. életévét, és nem rendelkezik sem „A1” kategóriás, sem „A2” 

kategóriás vezetői engedéllyel 
 
F/v: városi vezetés 
F/o: országúti vezetés 
F/é: éjszakai vezetés 
F/h: hegyvidéki vezetés 
 
A vezetési gyakorlat tantárgy alapoktatási része valamennyi elméleti tárgyból tett sikeres 
vizsga után kezdhető meg. 
 
A főoktatási rész 

- „AM”, „A1”, „A2” és „A” kategória esetén a sikeres járműkezelési vizsga után 

- „B” kategóriás képzés esetén a kötelezően teljesítendő alapoktatási órák teljesítését 
követően 

- „BE” kategóriás képzés esetén a sikeres rutinvizsga után kezdhető meg. 
Amennyiben a tanuló az „A1” kategória megszerzésével kapcsolatos tanfolyami képzésen 
„B” kategóriában érvényes vezetői engedéllyel vesz részt, a gyakorlati képzésen az elméleti 
tantárgyakból tett sikeres vizsgát megelőzően is részt vehet. 
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A gyakorlati órák időtartama 50 perc. A tanórák között legfeljebb két tanóránként legalább 
10 perc szünetet kell tartani. 
A vezetési gyakorlat oktatása során egy tanulónak az alapoktatási szakaszban naponta 
legfeljebb 2 tanóra tartható. A főoktatás során a tanulónak naponta legfeljebb 4 tanóra 
tartható, amelyet legalább két részben, két tanóra oktatás után minimálisan 1 óra szünet 
közbeiktatásával kell szervezni. 
 
A vezetési gyakorlat oktatási időpontjait és a váltás helyszínét a tanuló és a gyakorlati oktató 
közösen egyezteti. 
Bármelyik fél késése esetén a tanuló és a gyakorlati oktató kölcsönösen 20-20 percet köteles 
egymásra várakozni. 
Abban az esetben, ha a tanuló az előzetesen egyeztetett időpontban nem tud megjelenni a 
gyakorlati oktatáson, úgy azt telefonon vagy személyesen - legkésőbb az egyeztetett 
időpont előtt 24 órával - mondhatja le. A 24 órán belüli lemondás vagy meg nem jelenés 
esetén a tanuló az adott járműkategóriára vonatkozó, egy órának megfelelő pótóradíjat 
köteles megfizetni. 
A tanuló és a gyakorlati oktató az előzetesen egyeztetett időpontot egybehangzó és 
kölcsönös - személyesen vagy telefonon tett - szóbeli nyilatkozatával bármikor 
módosíthatja jogkövetkezmény nélkül. 
A „B” kategória és a „BE” kombinált kategória esetében az éjszakai vezetés oktatásra 
meghatározott időtartamokat – a csillagászati napnyugta és napkelte alapján – a közúti 
járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának 
részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet határozza meg. (lásd: 2. sz. 
melléklet) 

A tanulónak a gyakorlati oktatáson a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban kell 
megjelennie, továbbá a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt nem állhat, 
és szervezetében nem lehet szeszes ital fogyasztásából származó alkohol. 
 

16. A képzés díja 
A gyakorlati képzés díja az első forgalmi vizsga során a vizsgajármű óradíját is tartalmazza. 
A gyakorlati képzés díja egyaránt vonatkozik a Képző szerv által vagy a tanuló által 
biztosított járművel történő képzésre. 
A járműkezelési vizsga illetve a rutinvizsga időtartamára a vizsgajármű óradíja nem kerül 
felszámításra. 
 
A képzési díjak beszedésére és számla kiállítására kizárólag a Képző szerv jogosult. A 
képzésben közreműködő szakoktató a tanulótól díj vagy ellenszolgáltatás átvételére nem 
jogosult. A Képző szervnek számla ellenében megfizetett képzési díj (költség) minden 
képzéssel kapcsolatos díjat tartalmaz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jármű kategória 
elmélet gyakorlat Összesen 

Ft 
pótóra 

Ft óra Ft óra Ft 
AM 18 25.000 11 35.000 60.000 5.000 

AM B-vel együtt tartott tanfolyamon 24 25.000 11 35.000 60.000 5.000 
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A1 és A2 22 45.000 17 136.000 181.000 8.000 

A1  B-vel1 3 45.000 3 24.000 69.000 8.000 

A2  A1-el két éven belül2 - - 13 104.000 104.000 8.000 

A2  A1-el két éven túl3 3 45.000 9 72.000 117.000 8.000 

A  A1-el két éven belül2 - - 17 136.000 136.000 8.000 

A  A1-el két éven túl3 3 45.000 11 88.000 133.000 8.000 

A  A2-vel két éven belül4 - - 13 104.000 104.000 8.000 

A  A kor. vagy A2-vel két éven túl5 3 45.000 9 72.000 117.000 8.000 

A  24. életév felett és A1, A2 nélkül6 22 45.000 27 216.000 261.000 8.000 

B 28 50.000 30 240.000 290.000 8.000 

BE 
 

22 
 

50.000 

 
17 

 
136.000 

 
186.000 

 
8.000 

 
K 12 20.000 - - - - 

1) érvényes „B” kategóriás vezetői engedély esetén 

2) „A1” kategória megszerzését követő két éven belül 
3) „A1” kategória megszerzését követő két éven túl 
4) „A2” kategória megszerzését követő két éven belül 
5) „A korlátozott” vagy „A2” kategória megszerzését követő két éven túl 
6) amennyiben betöltötte 24. életévét, és nem rendelkezik sem „A1” kategóriás, sem „A2” 

kategóriás vezetői engedéllyel 
 
Az elméleti képzés pótóradíja: 4.000 Ft/óra. 
A „BE” kombinált kategóriás képzés esetén a biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés (Bü) 
oktatás pótóra díja 5.000 Ft/óra. 
A Képző szerv az elméleti képzés díját nem változtatja meg az aktuális tanfolyam ideje alatt, 
de a gyakorlati oktatás óradíj változtatásának jogát fenntartja. 
Az elméleti képzés díját legkésőbb a második elméleti oktatási napig kell befizetni a Képző 
szervnél. 
A gyakorlati képzési díjat - ideértve a pótóra díjat is - a gyakorlati vezetés megkezdése előtt 
egy összegben vagy részletfizetéssel kell kiegyenlíteni a Képző szervnél. Részletfizetés 
esetén az egyes befizetéseknek minden esetben fedeznie kell a levezetni kívánt órák képzési 
díját. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. A tanfolyam vizsgatárgyai és vizsgadíjai 
17.1. Vizsgatárgyak: 

 
Jármű kategória Elmélet Gyakorlat vizsgadíj 
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Kö Szü Mu Bü Jk R F összesen Ft 
AM X - - - X - X 11.800 

A1 és A2 X - - - X - X 20.300 
A1  B-vel1 X - - - - - X 15.600 

A2  A1-el két éven belül2 - - - - X - X 15.700 
A  A1-el két éven belül4 - - - - X - X 15.700 
A  A2-vel két éven belül5 - - - - X - X 15.700 

A3 X - - - X - X 20.300 
B X - - - - - X 15.600 

BE X X X X - X X 32.700 
K X - - - - - - 4.600 

1) érvényes „B” kategóriás vezetői engedély esetén 
2) „A2” kategóriás vizsgához – két évnél nem régebben szerzett – „A1” kategóriás 

vezetői engedéllyel rendelkezik és két éven belül „A1” kategóriára sikeres elméleti 
vizsgát tett 

3) azon 24. életévét betöltött vizsgázó esetében, aki nem rendelkezik „A2” vagy „A 
korl.” kategóriás vezetői engedéllyel, ez esetben a járműkezelési vizsga kiegészül 
az „alkalmassági feladat” végrehajtásával 
„alkalmassági feladat”: A motorkerékpár leemelése a kitámasztó lábról, a 
motorkerékpár tolása kúpok között nyolcas nyomvonalon, motorkerékpár 
támasztólábra emelése 

4) „A” kategóriás vizsgához – két évnél nem régebben szerzett – „A1” kategóriás 
vezetői engedéllyel rendelkezik és két éven belül „A1” kategóriára sikeres elméleti 
vizsgát tett 

5) „A” kategóriás vizsgához – két évnél nem régebben szerzett – „A2” kategóriás 
vezetői engedéllyel rendelkezik és két éven belül „A2” kategóriára sikeres elméleti 
vizsgát tett 

 
Kö: Közlekedési alapismeretek. Tartalmaz járművezetés elméleti, valamint az „A1”, 

„A2” „A” és „B” kategóriánál a szerkezeti és üzemeltetési kérdéseket is. 
Szü: Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek. 
Mu: Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás. 
Bü: Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés 
Jk: Járműkezelési vizsga. 
R: Rutin vizsga. 
F: Forgalmi vizsga. 

 
Az „AM” „A1”, „A2” és „A” kategóriás forgalmi vizsgáztatás december 1-je és március 
1-je között szünetel. November hónapban a hirtelen változó út- és időjárási viszonyokra 
tekintettel a vizsgák megtartásáról a Vizsgaközpont jogosult dönteni. 
 

17.2. Vizsgadíjak: 

 Számítógépes elméleti vizsga vizsgatárgyanként 4.600 Ft 
 Rutinvizsga kategóriánként 3.500 Ft 
 Járműkezelési vizsga 4.700 Ft 
 Járműkezelési vizsga „AM” kategória esetén 3.600 Ft 
 Forgalmi vizsga 11.000 Ft 
 Forgalmi vizsga „AM” kategória esetén 3.600 Ft 
 Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetési vizsga 4.400 Ft 
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A pótló és a javító vizsga (továbbiakban: pótvizsga) díja megegyezik az alapvizsga 
díjával. 
Pótló vizsgára abban az esetben kerül sor, ha a vizsgázó a korábbi vizsgán nem jelent 
meg, vagy feltételhiány miatt (szemüveghiány, igazolvány hiány, vezetői engedély hiány 
stb.) a vizsgára nem került sor. 
Javító vizsgára abban az esetben kerül sor, ha a vizsgázó az adott vizsgatárgyból 
korábban sikertelen vizsgát tett. 
 
A Képző szerv az elméleti vizsga díját –a számítógépes elméleti pótvizsga kivételével – 
a tanulótól beszedi és a tanuló nevében a Vizsgaközpont részére befizeti. 
Számítógépes elméleti pótvizsga esetén a pótvizsgadíjat a pótvizsgázó közvetlenül a 
Vizsgaközpont részére fizeti meg. 
A gyakorlati vizsgadíjat vagy pótvizsgadíjat a gyakorlati oktató a tanulótól beszedi és a 
tanuló nevében a Vizsgaközpont részére befizeti. 
Abban az esetben, ha a gyakorlati vizsgára vagy pótvizsgára a vizsgázó a gyakorlati 
oktatóval együtt jelentkezik, úgy a vizsgadíjat vagy a pótvizsgadíjat a vizsgázó 
közvetlenül a Vizsgaközpont részére fizeti meg. 
Forgalmi pótvizsga esetén a vizsgadíjon felül a vizsgajármű pótóradíját is meg kell 
fizetni. 

 
18. A vizsgára bocsátás feltételei 

18.1. Az elméleti vizsgára bocsátás feltételei: 
 a tanfolyam elméleti részét elvégezte 

A tanfolyam elméleti része akkor tekinthető elvégzettnek, ha tantermi elméleti 
oktatás esetén a tanuló a tanulók számára a Képző szerv által elkészített vállalkozási 
feltételekben meghatározott óraszámok szerinti tanórákon részt vett, míg e-learning 
képzés esetén, ha a tanuló az „E-learning képzés igazolás” -t a Képző szerv részére 
megküldte vagy leadta. 
A tanuló számára a képzési rész elvégzése akkor igazolható, ha az egyes tantárgyak 
tanteremben történő elméleti oktatására vonatkozó kötelező óraszám 10%-ánál 
kevesebbet hiányzott azzal, hogy 20 percnél több késés/hiányzás esetén a teljes 
foglalkozás hiányzásnak minősül. 
(Foglalkozás: az egyben - legfeljebb egy óra szünetet beiktatva - tartott oktatási órák.) 

 az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint 
kilenc hónap telt el 

 a vizsgára jelentkezés feltételeként előírt képzési rész teljesítését a Képző szerv 
igazolja a Vizsgaközpont részére vagy annak elvégzése alól mentesült. (A 
mozgáskorlátozott vagy siket tanulót a képzés elméleti tantárgyainak tantermi 
foglalkozásain való részvétel alól – kérésére – az iskolavezető mentesíti.) 

 aki a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok 
kiadásáról és visszavonásáról szóló rendelet alapján tanfolyammentes vizsgát tehet 

 megfelel a külön jogszabályokban meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági, 
valamint – írásbeli nyilatkozata, valamint a közúti közlekedési nyilvántartás 
engedély-nyilvántartásának adatai alapján – a külön jogszabályban meghatározott 
közlekedésbiztonsági – lásd 5. pont – feltételeknek 

 a megszerezni kívánt vezetői engedély – a „K” kategóriás jármű vezetője kivételével 
– kiadásának feltételéül a jogszabályban előírt életkornál tanfolyami képzés esetén 
legfeljebb három hónappal fiatalabb 

 nem gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga 
esetén, írni, olvasni tud 
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 a gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga 
esetében az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik 

 a vizsgára való jelentkezésig – a Bizonylati Album szerinti azonosítók 
szerepeltetésével – a külön jogszabályban meghatározott módon az igazgatási 
szolgáltatási díjat Képző szerv útján vagy közvetlenül megfizette 

 meglévő vezetői engedélyét (vagy a közlekedési igazgatási hatóság által kiadott, a 
vezetői engedély kiállítására irányuló kérelem adatlapot, annak adatlapon feltüntetett 
érvényességi idején belül) a vizsgán bemutatja. Egy évig el kell fogadni a feltételként 
meghatározott kategória megszerzését tanúsító, a közlekedési hatóság vagy a 
Vizsgaközpont által kiállított, a forgalmi vizsga teljesítéséről szóló vizsgaigazolást. 
Az egy évet az adott kategóriára vonatkozó utolsó sikeres vizsga letételének 
időpontjától kell számítani. 

 a kombinált („BE”) kategóriás vizsgákhoz a vonó jármű kategóriájára érvényes 
vezetői engedélye van, és a külön jogszabályban meghatározott kezdő vezetői 
minősítés megszűnt 

 a tanuló által elvégzett elméleti tanfolyam még érvényes 
Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem 
teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését 
követően jelenthető ismét elméleti vizsgára. 
 

18.2. A gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei: 

 megfelel a külön jogszabályokban meghatározott egészségügyi és 
pályaalkalmassági, valamint – írásbeli nyilatkozata alapján (Jelentkezési lap) – a 
külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek 

 nem gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga 
esetén, írni, olvasni tud 

 a kombinált („BE”) kategóriás vizsgákhoz a vonó jármű kategóriájára érvényes 
vezetői engedélye van, és a külön jogszabályban meghatározott kezdő vezetői 
minősítés megszűnt 

 a jogszabályban a vezetői engedély kiadásának feltételéül előírt életkort betöltötte 
(lásd 8. pontban), „AM” kategóriás járműkezelési vizsgát tehet az is, aki az előírt 
életkort még nem töltötte be, forgalmi vizsgára azonban csak a 14. életév betöltése 
után bocsátható 

 forgalmi vizsga – a „B” kategóriás képzés kivételével – sikeres járműkezelési, vagy 
rutin és biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsga után tehető 

 az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott, vagy a vizsgakötelezettség 
alól mentesült és a közlekedési alapismeretek vizsgája érvényes. A sikeres 
közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes 

 a tanfolyam gyakorlati részét elvégezte és azt a Képző szerv igazolta 
A tanfolyam gyakorlati része akkor tekinthető elvégzettnek, ha a tanuló a tanulók 
számára a Képző szerv által elkészített vállalkozási feltételekben meghatározott 
óraszámok szerinti gyakorlati órákon részt vett. 
Ez a követelmény nem vonatkozik arra, aki a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó 
gyakorlati részének az elvégzése alól felmentést kapott, továbbá aki a közúti 
közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és 
visszavonásáról szóló rendelet alapján tanfolyammentes vizsgát tehet. 

 az egyes járműkategóriákhoz tartozó - jogszabályban meghatározott - kötelező 
óraszámokat és menettávolságokat igazoltan teljesítette 

 a vizsgára való jelentkezésig – a Bizonylati Album szerinti azonosítók 
szerepeltetésével – a külön jogszabályban meghatározott módon az igazgatási 
szolgáltatási díjat Képző szerv útján vagy közvetlenül megfizette 



17 
 

 a meglévő vezetői engedélyét (vagy a közlekedési igazgatási hatóság által kiadott, 
a vezetői engedély kiállítására irányuló kérelem adatlapot, annak adatlapon 
feltüntetett érvényességi idején belül) a vizsgán bemutatja 
Egy évig el kell fogadni a feltételként meghatározott kategória megszerzését 
tanúsító, a közlekedési hatóság vagy a Vizsgaközpont által kiállított, a forgalmi 
vizsga teljesítéséről szóló vizsgaigazolást. Az egy évet az adott kategóriára 
vonatkozó utolsó sikeres vizsga letételének időpontjától kell számítani. 
 

18.3. Elméleti vizsga és tanfolyam nélkül is gyakorlati vizsgára bocsátható az, aki: 
 automatikusan működtetett tengelykapcsolóval, illetőleg sebességváltóval 

felszerelt jármű vezetésére korlátozott vezetői engedélyét hagyományosan 
működtetett erőátvitelű jármű vezetésére terjeszti ki, vagy 

 mint mozgássérült, meghatározott jármű vezetésére jogosító érvényes vezetői 
engedélyét más – de ugyanabba a kategóriába tartozó – jármű vezetésére kívánja 
érvényesíttetni 

 számára a bíróság – külön jogszabály alapján – a járművezetés újbóli gyakorlását a 
járművezetéshez szükséges jártasság igazolásától tette függővé. 

 
Amennyiben a tanuló az előzőekben foglaltak alapján mentesült az elméleti tanfolyam 
és vizsga alól, gyakorlati vizsgáit a vezetési karton hitelesítésétől számított 12 hónapon 
belül kell sikeresen teljesítenie. A 12 hónapon túl kizárólag a teljes gyakorlati képzés 
megismétlését követően jelenthető újabb vizsgára. 
 

18.4. Mentesül az elméleti tanfolyam és vizsga alól és gyakorlati vizsgára bocsátható az 
is, aki: 
 „A2” kategóriás vizsgához – két évnél nem régebben szerzett – „A1” kategóriás 

vezetői engedéllyel rendelkezik és két éven belül „A1” kategóriára sikeres elméleti 
vizsgát tett 

 „A” kategóriás vizsgához – két évnél nem régebben szerzett – „A2” vagy „A1” 
kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és két éven belül „A1” vagy „A2” 
kategóriára sikeres elméleti vizsgát tett. 

 
Amennyiben a tanuló az előzőekben foglaltak alapján mentesült az elméleti tanfolyam 
és vizsga alól, gyakorlati vizsgáit a vezetési karton hitelesítésétől számított 12 hónapon 
belül kell sikeresen teljesítenie. A 12 hónapon túl kizárólag a teljes képzés megismétlését 
követően jelenthető újabb vizsgára. 

 
19. A vizsgára jelentés és jelentkezés, a vizsga helye és időpontja, a sikertelen vizsga 

A tanulót elméleti alapvizsgára a Képző szerv jelenti és a vizsga tényleges helyéről, 
valamint időpontjáról a vizsgázót tájékoztatja. 
Az elméleti pótvizsgára a vizsgázónak a Vizsgaközpontnál kell személyesen jelentkeznie. 
A Vizsgaközpontnál gyakorlati vizsgára vagy pótvizsgára a vizsgázót a gyakorlati oktató 
jelenti, de a vizsgázó a gyakorlati oktatóval együtt is jelentkezhet. Abban az esetben, ha a 
gyakorlati oktató önállóan végzi a vizsgajelentést, úgy a vizsga helyét és időpontját a 
vizsgázóval előzetesen egyezteti, illetve a vizsga tényleges helyéről és időpontjáról a 
vizsgázót tájékoztatja. 
A vizsga helyét és időpontját a Vizsgaközpont jelöli ki. 
A vizsgára a meglévő vezetői engedélyt, továbbá a vezetői engedélyben nem szereplő 
kategória megszerzését tanúsító vizsgaigazolást a vizsgázónak magával kell vinnie, és a 
személyazonosságát igazolnia kell. 



18 
 

Aki a vizsgán valamely vizsgatárgyból nem felelt meg, legkorábban három munkanap 
eltelte után tehet újabb vizsgát. 

 
20. Meg nem jelenés a vizsgán 

A vizsgára kiírt időpontban meg nem jelenő, vagy az engedélyezettnél többet késő vizsgázó 
újabb vizsgadíj befizetése nélkül csak az esetben tehet újabb vizsgát, ha távolmaradását 
legkésőbb a vizsgát megelőző 5. napon a Vizsgaközpontnak a Képző szerv útján vagy 
személyesen, illetve írásban bejelenti. 
Az engedélyezettnél többet késő vizsgázó az a vizsgázó, aki a számítógépes elméleti 
vizsgán a tájékoztató megkezdését (a teremajtó becsukását) követően érkezik. 
Amennyiben a vizsgázó önhibáján kívül elmulasztja a számára előzetesen kiírt 
vizsgaidőpontot, postai úton, írásban, vagy személyesen igazolási kérelmet terjeszthet elő 
a Vizsgaközpont felé. A kérelemben elő kell adni azon körülményeket, amelyek az önhiba 
hiányát valószínűsítik, továbbá csatolni kell a kérelemben előadottak alátámasztásául 
szolgáló bizonyítékokat, így például orvosi igazolást vagy keresőképtelen állományba 
vételről szóló igazolást. Az előbbiek hiányában a kérelem elkésettnek minősül, az utóbb 
nem pótolható, így a vizsgázót pótvizsgadíj megfizetése alól mentesíteni nem lehet. Az 
igazolási kérelmet az elmulasztott vizsga napjától vagy amennyiben a kérelem benyújtása 
akadályba ütközik, az akadály megszűnésétől számított 8 naptári napon belül lehet 
előterjeszteni. A határidő jogvesztő. A határidő elmulasztása miatt méltányossági 
kérelemnek nincs helye. Az elmulasztott vizsga díja nem igényelhető vissza. Az igazolási 
kérelem és annak melléklete abban az esetben alkalmas a kérelem pozitív elbírálására, 
amennyiben az határidőn belül feladásra került, valamint alkalmas az önhiba hiányának 
hitelt érdemlő alátámasztására. Az igazolási kérelmet a Vizsgaközpont azon szervezeti 
egységénél kell benyújtani, amely szervezeti egység előtt a mulasztás történt. Az igazolási 
kérelem elbírálása tárgyában a Vizsgaközpont azon szervezeti egysége jár el, amely a 
kérelemmel igazolni kívánt vizsgaesemény kiírásáért felelős. A kérelem pozitív elbírálás 
esetén a vizsgázó újbóli vizsgadíjfizetés nélkül, díjmentesen tehet pótvizsgát egy jövőbeli 
időpontban ugyanazon vizsgatárgyakból, amelyekből a mulasztás napján vizsgázott volna. 
Pozitívan elbírált igazolási kérelemmel sem lehet a képesítés megszerzésére rendelkezésre 
álló időtartamot túllépni, továbbá a jogszabályban meghatározott tanfolyam érvényességi 
idő sem hosszabbodik meg. A pozitívan elbírált igazolási kérelem alapján kiírt díjmentes 
pótvizsga elmulasztása esetén újabb igazolási kérelemnek helye nincs. 
 

21. A vizsgák érvényessége 
A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes. Ha a vizsgázó ez alatt az 
időtartam alatt az adott kategóriához tartozó vizsgákat sikeresen nem fejezi be, minden 
sikeres vizsgája érvényét veszti. Újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet. 

 
22. A vizsgaigazolásra vonatkozó rendelkezések 

A vezetői engedély kiadásának feltételéül a jogszabályban meghatározott vizsgáztatási 
előírásoknak az a vizsgázó tett eleget, aki a kategóriához a jogszabályban előírt 
vizsgatárgyakból megfelelt vagy azok teljesítése alól e rendelet alapján felmentést kapott. 
A sikeres vizsgáról a Vizsgaközpont vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát 
követően haladéktalanul, de legkésőbb a vizsgát követő munkanapon elektronikus úton 
továbbít a közúti közlekedési nyilvántartó szerv részére. 
 
 
 

23. A vezetői engedély kiadása 
Bármely járműkategóriás képzéshez kapcsolódó jelentkezési lap kitöltése és leadása során 
a tanulónak nyilatkoznia kell arról, hogy igénybe kívánja-e venni az automatikus 
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okmánykiállítás lehetőségét, vagy kizárja ezt az ügyintézési formát. A nyilatkozatot a 
„Nyilatkozatok a vezetői engedély automatikus hivatalbóli kiállításához” című űrlap 
kitöltésével, és a Képző szervnél történő leadásával tudja megtenni. Az automatikus 
okmánykiállítási eljárás illetékmentes. Amennyiben a tanuló nyilatkozatával az 
automatikus okmánykiállítás lehetőségét kizárja, akkor a vezetői engedély első alkalommal 
történő kiadását és a vezetői engedélye új vezetési kategória megszerzése miatti kiállítását 
(kategóriabővítés miatti cseréjét) személyes megjelenéssel, kérelemre, országos 
illetékesség mellett, kezdeményezheti bármelyik kormányablakban/ okmányirodában. 
 
A vezetői engedély kiadása első alkalommal illetékmentes. 
A vezetői engedély új vezetési kategória megszerzése miatti kiállítására irányuló eljárás 
lefolytatásáért 4000.- forint, az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött kérelmező esetén, 
valamint, ha az egészségi alkalmasságot a vizsgálatot végző szerv 1 évre vagy annál 
rövidebb időtartamra állapította meg, 1500.- forint illetéket kell fizetni. 

A hatóság az automatikus okmánykiállítási eljárás során megkísérli beszerezni a 
személyiadat- és lakcímnyilvántartásból a 3 évnél nem régebbi, személyazonosság 
igazolására alkalmas hatósági igazolványa kiállításakor készült, a vezetői engedély 
automatikus kiállításához felhasználható fénykép- és aláírásadatot. Azonban a 
nyilatkozattevő gondoskodhat akár előre is a 3 évnél nem régebbi digitális fénykép- és 
aláírásadat rendelkezésre állásáról, úgy, hogy bármely kormányablakban/okmányirodában 
önálló képfelvételezési eljárást kezdeményez, amely eljárás illetékmentes. 
A nyilatkozattétel során megadható a nyilatkozattevő e-mail címe, illetve SMS fogadására 
képes telefonszáma annak érdekében, hogy a hatóság kényelmi szolgáltatásként értesítést 
küldhessen a következő esetekben: 

 ha az eljárás lefolytatásához minden előfeltétel teljesült, de az okmánykiállításhoz 
szükséges fénykép- és aláírásadat még hiányzik, 

 ha az automatikus okmánykiállítást valamely kizáró ok miatt nem lehet elvégezni, 
 ha az automatikus okmánykiállítási eljárás során bejegyzésre került a vezetési 

jogosultsága, így azt belföldön már gyakorolhatja, 
 valamint a vezetői engedély okmánya kézbesítése megkezdődött az átvétel 

helyeként megjelölt kormányablakba/okmányirodába, vagy postázásra került a kért 
belföldi címre. 

E-mail cím, illetve telefonszám megadása nem kötelező, azonban ezen adatok hiányában a 
fenti értesítéseket a hatóság nem tudja megküldeni. 
 
A közlekedési igazgatási eljárás jogszabály szerinti ügyintézési határideje 25 nap, a 
gyakorlatban azonban: 

 a vezetési jogosultság azonnal bejegyzésre kerül a nyilvántartásba, ha a vezetői 
engedély kiállításához szükséges valamennyi feltétel fennállása a közúti 
közlekedési nyilvántartásból, és a járművezető az automatikus okmánykiállítást 
megakadályozó nyilatkozatot nem tett, 

 a vezetési jogosultság bejegyzésével egyidejűleg azonnal megindul az automatikus 
okmánykiállítási eljárás és a kiállított okmány 8 napon belül postázásra kerül a 
nyilatkozatban kiválasztott címre. 

 
Vezetői engedélyt csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek a szokásos tartózkodási 
helye Magyarország területén van. 
Ha az ügyfél szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van, abban az esetben 
igazolnia kell ezt a tényt a vezetői engedély iránti kérelem benyújtásakor. 
Bejelentett, érvényes magyarországi lakcím hiányában a magyarországi tartózkodás nem 
tekinthető igazoltnak. 
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A magyarországi tartózkodás nem tekinthető igazoltnak továbbá abban az esetben sem, ha 
a lakcím vagy az idegenrendészeti hatóság által kiállított tartózkodási jogot igazoló okmány 
érvényessége alapján a kérelmező nem jogosult legalább 185 napot Magyarország területén 
tartózkodni. 
 
A magyarországi szokásos tartózkodási hely meglétének ellenőrzése érdekében a 
közlekedési igazgatási hatóság vizsgálja, hogy 

 a személyi adat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó személy rendelkezik-e 
érvényes magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel 

 a személyi adat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá nem tartozó személy 
rendelkezik-e legalább 185 napig érvényes magyarországi tartózkodási engedéllyel. 

 
24. A gyakorlati képzésnél használt járművek 

 „AM” kategória esetén: HONDA Today 

 „A1” kategória esetén: Kawasaki Eliminátor 125 

 „A2” kategória esetén: Suzuki GS 500 

 „A” kategória esetén: Yamaha Fazer, Yamaha MT-09SP, Honda Hornet, 
 Suzuki SV 650) 

   „B” kategória esetén: Volkswagen Polo, Volkswagen Golf, Volkswagen Golf 
Sportsvan, Suzuki SX4 

 „BE” kategória esetén: Volkswagen Tiguan 

 
A Képző szerv azoknál a járműkategóriáknál, ahol a jogszabály nem írja elő az oktatójármű 
igazolás meglétét, így az „AM”, az „A1”, az „A2” és az „A” kategóriákban lehetőséget ad 
a tanuló által biztosított jármű használatára. Ez esetben a tanuló által biztosított jármű 
érvényes gépjármű-kötelező felelősségbiztosítással és az „AM” kategória kivételével 
érvényes hatósági engedéllyel és jelzéssel kell, hogy rendelkezzen, továbbá meg kell, hogy 
feleljen a KRESZ-ben meghatározott, a járművek közlekedésben való részvételének 
feltételeire vonatkozó előírásoknak és az oktatásba bevont járművekre vonatkozó 
előírásoknak. 
Az oktatásba bevont járművekre vonatkozó előírások: 

 „AM” kategória: 
„AM” kategóriába tartozó kétkerekű jármű, amelynek tervezési sebessége nem 
több mint 45 km/h (kivéve azokat a kétkerekű járműveket, amelyek tervezési 
sebessége 25 km/h-t nem haladja meg), a motor hengerűrtartalma nem nagyobb 
50 cm3-nél vagy a motor legnagyobb hasznos motorteljesítménye nem több 4 
kW-nál. 
 

 „A1” kategória: 

Olyan kétkerekű motorkerékpár, amelynek teljesítménye a 11 kW-ot és 
teljesítmény/tömeg aránya a 0,1 kW/kg-ot nem haladja meg, továbbá legalább 90 
km/h sebesség elérésére alkalmas. 
A belsőégésű motor hengerűrtartalma legalább 120 cm3, elektromos meghajtás 
esetében a teljesítmény/tömeg arány legalább 0,08 kW/kg. 
 
 
 

 „A2” kategória: 
Oldalkocsi nélküli motorkerékpár, amelynek hengerűrtartalma legalább 245 cm3, 
a motor teljesítménye legalább 20 kW, de nem több 35 kW-nál, a motorkerékpár 
teljesítmény/tömeg aránya nem haladja meg a 0,2 kW/kg-ot. Amennyiben a 
motorkerékpár elektromos motorral van felszerelve, a motor teljesítménye 
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legalább 20 kW, de nem több 35 kW-nál, a motorkerékpár teljesítmény/tömeg 
aránya legalább 0,15 kW/kg. 
 

 „A” kategória: 

„A” kategóriába tartozó oldalkocsi nélküli kétkerekű motorkerékpár, legalább 
595 cm3 hengerűrtartalommal (amennyiben elektromos motorral van felszerelve, 
teljesítmény/tömeg aránya legalább 0,25 kW/kg), legalább 180 kg terheletlen 
tömeggel és legalább 50 kW motorteljesítménnyel. 
 

A gyakorlati képzésnél, ha az adott kategóriához több típusú jármű áll a Képző szerv 
rendelkezésére, úgy a tanuló jogosult a járműtípusokból választani. 

 
A tanuló választása esetén előfordulhat, hogy a Képző szerv a választott járműtípust adott 
esetben csak külön várakozási idővel tudja biztosítani. 
 
Abban az esetben, ha a vizsgázó bármely járművezetési vizsgát (járműkezelési, rutin vagy 
forgalmi) automata sebességváltóval rendelkező járművön tette le, úgy az az adott 
járműkategóriára vonatkozóan, 78-as kód formájában bejegyzésre kerül a vezetői 
engedélybe (A 78-as kód jelentése: automata sebességváltóval rendelkező járművekre 
korlátozva.) 

 

A „BE” kombinált kategória esetében a vezetői engedélybe nem kerül bejegyzésre a 78-as 
kód (automata sebességváltóval rendelkező járművekre korlátozva), ha a „B” kategóriára a 
vizsgázónak korlátozás nélküli (mechanikus váltós) vezetői engedélye van. 

Automata sebességváltóval rendelkező jármű az a jármű, amely tengelykapcsoló-pedállal 
(illetve az „AM”, az „A1”, az „A2” és az „A” kategóriákban kézi karral) nincs felszerelve 
vagy kézi váltókarral nem rendelkezik és ezeknek a működtetése a jármű elindításához nem 
szükséges. 

 
25. A kétkerekű járművek vezetőinek gyakorlati képzése során a tanuló felszerelése 

A kétkerekű járművek vezetőinek oktatása során a tanuló kötelező felszerelése: 
 bukósisak, 
 szemüveg (a bukósisak kialakításától függően), 
 protektoros hosszúnadrág (nadrágba vagy nadrágra illeszthető térdprotektorral) 

és protektoros dzseki (dzsekibe vagy dzsekire illeszthető könyök- és 
gerincprotektorral), 

 protektoros kesztyű, 
 magas szárú, zárt cipő vagy csizma, 
 elől-hátul „T” betűjelzéssel ellátott, tanulónként eltérő színű vagy számozott 

tanulómellény. 
A főoktatás (a forgalmi oktatás) és a vizsga során a tanuló és az oktató közötti kapcsolat 
rádió adó-vevő készülékkel biztosított. 
 
 
 

26. A hiányzás pótlásának és a pótórák igénylésének módja 

Az elméleti oktatásról történő hiányzás pótlására díjmentesen, a soron következő vagy 
folyamatban lévő más tanfolyamon van lehetőség. Ennek hiányában vagy aránytalan 
késedelem esetén a Képző szerv a hiányzás pótlásának lehetőségét - külön díj megfizetése 
esetén - soron kívül biztosítja. 
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A gyakorlati órákról a hiányzás nem megengedett, így a hiányzást pótolni kell. Amennyiben 
a biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés (Bü) és/vagy a gyakorlati vezetés a gyakorlati oktató, 
vagy a Képző szerv hibájából hiúsult meg, úgy az elmaradt óra díjmentesen pótolható. Ha 
a biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés (Bü) és/vagy a vezetési óra a tanuló hibájából maradt 
el, akkor a pótlásra a pótóradíj megfizetését követően van lehetőség. 
A gyakorlati képzés során a gyakorlati oktatóval egyeztetett helyszínen és időpontban van 
lehetőség pótórát igényelni. 
 

27. A képzés helyszínei 
27.1. Az elméleti képzés helyszíne: 

Az elméleti képzés helyszíne a Képző szerv székhelye: 9300 Csorna, Liszt Ferenc u. 7. 
Amennyiben az elméleti képzés helyszíne eltér a Képző szerv helyszínétől, úgy arra 
jelentkezők figyelmét a Képző szerv a hirdetéseiben és a tanfolyamindítón is felhívja. 
 

27.2. A gyakorlati képzés helyszínei: 
 A biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés (Bü) oktatás helyszíne (csak „BE” kategória 

esetén): 
9300 Csorna, Kórház utca 28. (Csukás Zoltán Mg. Szakközépiskola) 

 A rutin oktatás helyszíne (csak „BE” kategória esetén): 
9200 Mosonmagyaróvár, Gabona rkp. 22. 

 A járműkezelési ismeretek oktatás helyszínei: 
„AM” kategória esetén: 9300 Csorna, Kossuth L.u.31. (408. sz. Szakképző Iskola) 

„A1”, „A2” és „A” kategória esetén: 9025 Győr, Bécsi u. 2. 
 A forgalmi vezetés váltás helye: 

„AM” kategória esetén: 9300 Csorna, Liszt Ferenc utca 7. 
„A1”, „A2” és „A” kategória esetén: 9025 Győr, Bécsi u. 2. 
„B” kategória esetén: 9024 Győr, Hunyadi u. 10. 
„BE” kategória esetén: 9028 Győr, Tatai út 3. 

 
28. Tanuló áthelyezés (képzési igazolás) 

A tanuló kezdeményezheti áthelyezését más Képző szervhez és ezzel a Felnőttképzési 
szerződés felbontását, a Képző szerv által biztosított, 3 példányban kitöltött nyomtatvány 
benyújtásával. Az áthelyező okmány kiadása előtt, az addig felmerült díjakat a tanuló 
köteles megfizetni. 
Ha a szerződés felbontására a tanuló kérésére az áthelyezése miatt (kéri a képzési igazolás 
kiadását) kerül sor, a Képző szerv a „B” kategóriás képzés esetén az addig felmerült díjakon 
felül 15.000 Ft egyszeri elállási díjat jogosult felszámítani. 
A tanuló áthelyezéséhez szükséges képzési igazolást a tanuló kérésére 3 munkanapon belül 
az iskolavezető köteles kiállítani, a kiállítás megtagadásával a tanuló másik Képző szervhez 
történő áthelyezését megakadályozni nem lehet. 
 

29. A Felnőttképzési szerződés felmondása, megszűnése 

Amennyiben a jogszabályban meghatározott határidőn belül a tanuló a 
vizsgakötelezettségeit sikeresen nem teljesíti, úgy a Felnőttképzési szerződés megszűnik. 
A felek a Felnőttképzési szerződést közös megegyezéssel bármikor módosíthatják, 
felmondhatják. 
A Képző szerv azonnali hatállyal felmondhatja a Felnőttképzési szerződést, ha a tanuló a 
képzés többi résztvevőjét vagy az oktatót veszélyezteti, illetve magatartásával a képzést 
rendszeresen megzavarja, és ezzel akadályozza a képzés szerződés szerinti teljesítését. 
A Felnőttképzési szerződés megszűnik a Felnőttképzési szerződés szerinti képzés 
befejezésével, illetve a szerződés időtartama alatt is, megszüntető esemény 
bekövetkezésével. 
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30. A tanuló jogai és kötelezettségei 
30.1. A tanuló jogai: 

 a 8. pontban részletezett feltételek teljesítése esetén a tanfolyamra jelentkezni 
 a Képző szerv vállalkozási feltételei szerint a tanfolyamon részt venni illetve azt 

elvégezni 
 a jogszabályoknak megfelelő képzésben részesülni 
 a képzés megkezdését követően más Képző szervhez átjelentkezni (áthelyezés) 

 a Felnőttképzési szerződést felbontani 
 a Felnőttképzési szerződés felbontása esetén a már megfizetett, de fel nem 

használt díjat visszaigényelni 
 a képzéssel kapcsolatosan észrevétellel vagy panasszal élni. 
 

30.2. A tanuló kötelezettsége: 
 a képzéshez szükséges adatok megadása, továbbá az okmányok, okiratok 

bemutatása; 
 a tanfolyamon történő részvétel (előírt óraszámok megléte, a jelenlét igazolása 

jelenléti ív aláírásával) és a vizsgára bocsátás feltételeinek teljesítése; 
 képzéssel és vizsgával kapcsolatos pénzügyi kötelezettségek teljesítése; 
 a képzés során a biztonsági-, tűzvédelmi-, egészségügyi- és munkavédelmi 

előírásokat betartani; 
 a Képző szerv által térítés nélkül átadott oktatási segédletek, és azok állagának, 

állapotának megőrzése, a sikeres vizsgát követően a Képző szerv részére történő 
visszaadása; 

 járművezetési jogosultságának szünetelésének vagy a járművezetéstől történő 
eltiltásának azonnali bejelentése a Képző szerv felé; 

 adataiban bekövetkező változásoknak a vizsga előtt 10. munkanapig történő 
bejelentése; 

 a Felnőttképzési szerződés felbontásának kezdeményezése esetén írásbeli 
kérelem benyújtása a Képző szervhez. 
 

31. A Képző szerv és a tanuló felelőssége 

A Képző szerv által biztosított valamennyi oktatójármű kötelező gépjármű- 
felelősségbiztosítással rendelkezik. 
A gépkocsivezetés oktatása és az azt követő gyakorlati vizsga során vezetőnek az oktató 
minősül, így a felelősség minden tekintetben az oktatót terheli. 
Az „AM”, „A1”, „A2” és az „A” kategóriák esetén a tanuló a gyakorlati oktatáson és az azt 
követő gyakorlati vizsgán minden tekintetben a saját felelősségére vesz részt. 
A tanuló, továbbá a 18 év alatti tanuló és a tanuló törvényes képviselője együttesen - a 
Felnőttképzési szerződésben - nyilatkozik arról, hogy, a tanuló a gyakorlati oktatáson és az 
azt követő gyakorlati vizsgán minden tekintetben a saját felelősségére vesz részt és az 
esetlegesen ebből eredő felelősséget a tanuló, míg 18 év alatti tanuló esetén a törvényes 
képviselő magára vállalja. 
Amennyiben a tanuló a gyakorlati oktatáson és az azt követő gyakorlati vizsgán nem a 
Képző szerv által biztosított járművel vesz részt, úgy a Képző szerv minden tekintetben 
kizárja a felelősségét. 

32. Az adatkezelés 
A Képző szerv a tanuló személyes adatait a tanfolyamhoz és a vizsgajelentésekhez 
kapcsolódóan kezeli. A Képző szerv az adatkezelése során az adatvédelemre vonatkozó 
hatályos jogszabályok alapján jár el. 
A Képző szerv a Felnőttképzési szerződés megkötése és a képzés lebonyolítása érdekében 
az alábbi személyes adatait, a felnőttképzésről szóló törvény és végrehajtási rendeletének 
előírásai alapján kötelező jelleggel kezeli: 
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a) a tanuló 
- természetes személyazonosító adatait (név, születési név, születési hely és idő, 

anyja neve) 
- lakcímét, levelezési címét, elektronikus levelezési címét és telefonszámát, 
- oktatási azonosító számát 

b) a képzéssel összefüggő adatokat, amelyek a képzésben részt vevő 

- végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv- 
ismeretével, 

- a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés 
elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével, 

- a képzés során történő értékelésével és minősítésével, 
- a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési 

hitellel kapcsolatosak, úgy, mint 
o a kontaktórákon vezetett, a képzésben részt vevő személy által aláírt jelenléti 

íveket, 
o a képzésben résztvevővel elektronikus úton folytatott szakmai felkészítést, 

ellenőrzést igazoló dokumentumokat, 
o a bemeneti kompetenciamérést és az előzetes tudásmérést igazoló 

dokumentumokat, 
o a Felnőttképzési szerződést. 

 
A Képző szerv a felnőttképzésről szóló törvény alapján köteles a tanuló és a képzés 
adatait rögzíteni a felnőttképzési államigazgatási szerv által működtetett elektronikus 
Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerben [„FAR”] is. 
A Képző szerv kötelezettséget vállal arra, hogy a Felnőttképzési szerződés megkötése és 
teljesítése (a képzés lebonyolítása) során a tanulók személyes adatait az EU 2016/679 
Általános Adatvédelmi Rendeletében (GDPR), a felnőttképzési törvényben és 
végrehajtási rendeletében, valamint a vonatkozó egyéb (ágazati) jogszabályokban 
előírtak szerint, azoknak megfelelően kezeli. 

 
33. A képzés felügyeletét ellátó szerv és a panaszbejelentés 

A képzésben résztvevő a képzéssel összefüggő panaszával elsősorban a Képző szervhez 
fordulhat. Ha a panaszát a Képző szerv nem megfelelően orvosolta, a képzésben részt vevő 
panaszával a képzés felügyeletét ellátó szervhez fordulhat jogorvoslatért az alábbiak szerint: 
 

 Építési és Közlekedési Minisztérium 
1054 Budapest, Alkotmány utca 5., postacím: 1358 Budapest Pf. 14., e-mail: 
info@ekm.gov.hu 

 
 KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. 

Székhely: 1033 Budapest Polgár utca 8-10. postacím:1438 Budapest, Pf. 477, 
Telefon: +36-1-510-0101 e-mail: info@kavk.hu 

 
 KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

Győr-Moson-Sopron megyei Ügyfélszolgálat 
9028 Győr, Tatai út 3., tel.: +36-30-600-6465 
e-mail: gyor@kavk.hu 

 
 

Jelen vállalkozási feltételek és képzési tájékoztató a kiadás napjától érvényes. 
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Csorna, 2022. december 30. 

  Finta László s.k. 
 iskolavezető 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. sz. melléklet 

 
 

Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alól adható felmentések 
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Mentesítések a „szerkezeti és üzemeltetési ismeretek” és a „biztonsági ellenőrzés és 
üzemeltetés” tan- és vizsgatárgyakból 

– Bármely egyetemen, főiskolán szerzett 

= gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöki vagy üzemmérnöki oklevél; 

= gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöktanári oklevél; 

= gépész-, autógépész-, közlekedés üzemmérnöki műszaki tanári oklevél; 

= szakirányú műszaki oktatói oklevél. 

– A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Karon 
és a jogelőd Katonai Főiskolán szerzett 

= harcjármű üzembentartó szakos oklevél; 

= katonai gépjármű üzemeltető szakos oklevél; 

= gépjármű technikus tiszti képesítés; 

= harcjármű üzemeltetői üzemmérnök. 

– „Műszaki ismeretek” szakos szakoktatói oklevél (vagy ezzel egyenértékű képesítés). 

– Technikusi oklevél (szakközépiskolai érettségi) 

= közúti járműgépész; 

= közlekedésgépész; 

= gépjármű-technikai; 

= gépjárműüzemi; 

= mezőgazdasági gépész; 

= mezőgazdasági gépjavító; 

= építőgépész; 

= gépjárművezető és -karbantartó. 

– Szakképesítés – szakmunkás bizonyítvány 

= autószerelő; 

= anyagmozgatógép-szerelő; 

= építőgép-szerelő; 

= mezőgazdasági gépszerelő; 

= gépjárművezető és -karbantartó; 

= mezőgazdasági gépész; 

= fakitermelési gépkezelő; 

 

= állattartó telepi gépész; 

= kertészeti gépész; 

= növénytermesztő gépész; 

= erdőgazdasági gépész; 

= mezőgazdasági gépszerelő és gépüzemeltető; 

= mezőgazdasági gépjavító és karbantartó. 

– A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében szerzett gépjárműkezelői bizonyítvány. 
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Mentesítések a „Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás” tan- és vizsgatárgyból: 

– Munkavédelmi szakképzés keretében szerzett szakképesítés 

= munkavédelmi szakmérnöki oklevél; 

= munkavédelmi üzemmérnöki oklevél; 

= felsőfokú munkavédelmi szakképesítő egyetemi tagozaton szerzett oklevél; 

= munkavédelmi technikusi oklevél; 

= középfokú munkavédelmi szakképesítő oklevél. 

– A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében 1993. január 1-je után tett sikeres vizsga a 
„Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás” vizsgatárgyból. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. sz. melléklet 

 
 

Az éjszakai vezetés oktatása 
 

Az éjszakai vezetés oktatása – a csillagászati napnyugta és napkelte alapján – az alábbi 
meghatározott időtartamokban végezhető: 
 

Hónap Nap Éjszakai vezetés órái 
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Január 1–15-ig 16–08-ig 
  16–31-ig 17–07-ig 
Február 1–15-ig 17–07-ig 
  16–28-ig 18–06-ig 
Március 1–15-ig 18–06-ig 
  16–31-ig 18–06-ig 
Április 1–15-ig 19–06-ig 
  16–30-ig 20–06-ig 
Május 1–15-ig 20–06-ig 
  16–31-ig 20–05-ig 
Június 1–15-ig 20–05-ig 
  16–30-ig 21–05-ig 
Július 1–15-ig 21–05-ig 
  16–31-ig 21–05-ig 
Augusztus 1–15-ig 20–06-ig 
  16–31-ig 20–06-ig 
Szeptember 1 –15-ig 20–06-ig 
  16–30-ig 19–06-ig 
Október 1–15-ig 19–06-ig 
  16–31-ig 18–06-ig 
November 1–15-ig 17–07-ig 
  16–30-ig 16–07-ig 
December 1–15-ig 16–07-ig 
  16–31-ig 16–08-ig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


