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Protektoros kesztyűt, és magas szárú bőr lábbelit higiéniai okokból a Motoros Iskola nem biztosít, azokról a tanuló maga gondoskodik 
További költségek: 4.000 Ft  Az okmányirodában,  a vezetői engedély kiváltásakor fizetendő.     

„A”  kategóriás tájékoztató és árlista 2019.11.01.-től,  
2 évnél régebbi motoros előmenetel rendelkező tanuló számára 

Az  „A” kategória fogalma 
35 kW teljesítményű és 0,2 kW/kg teljesítmény/saját tömeg arányt meghaladó motorkerékpár. 
Még milyen jármű vezetésére jogosít? („A „)  
Az „A” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még az „A1”  és az „A2” kategóriába tartozó motorkerékpár, 
valamint – az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig – a moped („AM”), a 
lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű. 

Elméleti alap vizsgára az bocsátható, aki: 
- a 9 hónapon belül indult tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;  
- az előírt életkornál a (20 év,) legfeljebb három hónappal fiatalabb;  
- a vizsga időpontjában is megfelel a előírt többi feltételnek 
Figyelem! A tanfolyam megkezdése után, 12 hónapon belül sikeres elméleti 
vizsgával kell rendelkezni, ellenkező esetben újabb elméleti tanfolyam hallgatása 
előírt! 

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki 
- két évnél nem régebben sikeres elméleti vizsgát tett,; 
- 24. életévét betöltötte 
- a kötelező gyakorlati órákat, igazoltan teljesítette;  
- a vizsgán is megfelel a tanfolyamra  felvétel  feltételnek;  
- a forgalmi vizsgához sikeres járműkezelési vizsgát tett és a kötelező óraszámok 
mellett, a kötelező távokat is teljesítette. 

Tanfolyamra az vehető fel, ak 
-vagy 2 évnél régebben rendelkezik érvényes A1, alkategóriás vezetői engedéllyel, és legalább 24 éves 
-vagy 2 évnél régebben rendelkezik érvényes A2 (A korl), alkategóriás vezetői engedéllyel, és legalább 20 éves 
- írásban nyilatkozik, hogy a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben foglaltaknak megfelel;  
-az általános iskola 8. osztályát elvégezte 

A tanfolyam tantárgyai, tandíjak  
Elméleti tanfolyam (3 tanóra):   
-Közlekedési ismeretek ; -Járművezetés elmélete; -Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 

(3 x 45 perc/ó)  ingyenes jegyzettel! : 9.000 Ft (E-learning:15.000 Ft)  
A Kék”T”-nél szerzett korábbi motoros jogosítványesetén csak: 5.900 Ft   

Vizsgatárgyak, vizsgadíjak  
 

Alapism. (elmélet) vizsga =. 4.600 Ft   

Járműkezelés  vizsga = 4.700 Ft 

Forgalmi vizsga. = 11.000 Ft  
Az esetleges pótvizsga díja megegyezik 

az alapvizsga díjával, és a gyakorlati 

vizsgán a Motoros Iskola költségeit 

(gyakorlati óradíj) nem tartalmazza. 
 

Összes vizsgadíj = 20.300Ft  
 

A gyakorlati vizsgákon és a 

gyakorlati órákon, a bukósisakon 

kívül, a képzés rendeletben 

meghatározott, protektoros ruházat 
használata kötelező! 

-A gyakorláshoz, vizsgához 
hatóságilag előírt protektoros 

kabát, és külső térdprotektor és 
sisak biztosítása ingyenes. 

 

Részletfizetés ("A") 
 
1. részlet, beiratkozáskor: 

-Elméleti tandíj:    9.000 Ft 

E-learning: 15.000 Ft  
Kék”T” előmenetellel: 5.900 Ft   

-és elméleti vizsgadíj:  +4.600 Ft 
2 évnél régebbi „A1” és 

betöltött 24 esetén 
Vezetési gyakorlat:  

50p/ó = 5.000 Ft/ó 
Alapoktatás (rutin)  4 óra 

Városi forgalom   4 óra  

Országúti forgalom   2 óra 

Forgalmi vizsga   1 óra 
Teljesítendő távolság: 150 Km 

Össz. gyak. =10+1 óra  = 
55.000 Ft 

 

 Összesen =  64.000 Ft 

Elearninggel: 70.000 Ft 

    KékT előmen = 60.900 Ft  

2 évnél régebbi „A2” és 
betöltött 20 év esetén  

Vezetési gyakorlat:  
50p/ó = 5.000 Ft/ó 

Alapoktatás (rutin)  2 óra 

Városi forgalom   4 óra  

Országúti forgalom   2 óra 

Forgalmi vizsga   1 óra 
Teljesítendő távolság: 120 Km 
Össz. gyak. = 8+1 óra  = 

45.000 Ft 
 

Összesen   =  54.000 Ft 

Elearninggel: 60.000 Ft 

    KékT előmen = 50.900 Ft  

Más iskolától 
gyakorlati 
oktatásra 

átjelenkező 
hallgató 

képzését, csak 
vezetéselméle

ti 
prezentáción 
részvétel után 
kezdjük meg. 

Ennek díja 

7.000 Ft 

 
2. részlet, a rutin oktatás előtt: 

-A gyakorlati órák díja:  
„A1”-el 11ó = 55.000 Ft 

-és a járműkez. + forg.vizsgák díja:  
15.700 Ft 

2. részlet, a rutin oktatás előtt: 
-A gyakorlati órák  díja:  

„A2”-vel 9ó = 45.000 Ft 
-és a járműkez. + forg.vizsgák díja:  

15.700 Ft 
A kötelező óraszám feletti 
gyakorlati órák díja is: 

5.000 Ft/ó  


