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Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a vizsgától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül. Ez idő alatt motorkerékpárral utas nem szállítható! 
 

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.     

 

„A1 B-vel” (B125) kategóriás tájékoztató és árlista 2019.11.01-től 
 

Az "A1 B-vel" (B 125) alkategória fogalma 
125 cm3-t, és a 11 kW-os teljesítményt meg nem haladó motorral ellátott motorkerékpár. 

Milyen vezetői engedéllyel vezethető? ("A1")  

Az "A1 B-vel" alkategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még - az orvosi 

érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig - a 

moped, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű. 

 
Elméleti vizsgára az bocsátható, aki 

 
-- a 9 hónapnál nem régebben indult tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;;  

-a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvétel feltételeinek.  
 Figyelem! A tanfolyam megkezdése után, 12 hónapon belül sikeres elméleti 

vizsgával kell rendelkezni, ellenkező esetben újabb elméleti tanfolyam hallgatása 

előírt! 

 

A tanfolyamra az vehető fel, aki: 
- Érvényes „B” kategóriás jogosítvánnyal rendelkezik, tehát 1. egészségügyi csoportban 

alkalmas; 

- írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott 

közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel; és az általános iskola 8. osztályát elvégezte. 

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki 
-az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;  

-a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette; 

–minimum 1 db járműkezelési, és 1 db forgalmi óra- 
 (A harmadik kötelező gyakorlati óra már a vizsga órája.) 

-a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvétel feltételeinek. 

Tantárgyak, tandíjak 
A Tanuló által biztosított motorkerékpárral: 

-Automata váltós mkp esetén  a jogosítvány korlátozott 

Elméleti képzés, 3 tanóra (45 perc/ó): 
  Közlekedési ismeretek prezentáció  
  Járművezetés elmélete prezentáció   

  Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek prezentáció 

Vezetési gyakorlat 4+1 gyak.óra (50p/ó): 
Alapoktatás (rutin)  2 óra 

Városi forgalom   2 óra  

Forgalmi vizsga   1 óra 
Teljesítendő távolság: 30 Km 

A csomag összes tandíja =  40.000 Ft 
 

A csomagban foglalt óraszám óradíjaira  a  Motoros Iskola a 
szerződéskötéstől számított 6 hónap árgaranciát vállal. A csomag óraszámai 

felett, vagy hat hónap elteltével, az árváltoztatás jogát  
 a Motoros Iskola fenntartja. 

A csomag óraszámai feletti gyak. órák díja:  4.500 Ft/ó 

–a tanuló által biztosított motorkerékpárral-  

Hatósági vizsgatárgyak, vizsgadíjak   
 

A gyakorlati vizsgákon és a gyakorlati órákon, a 

bukósisakon kívül, a képzési rendeletben 

meghatározott, protektoros ruházat használata 

kötelező! 

Alapismeretek vizsga 

(55 kérdéses elméleti, tesztsor). 4.600 Ft  

 

Összevont járműkezelési (rutin) 

és forgalmi vizsga. = 11.000 Ft  
 

Összes vizsgadíj  = 15.600 Ft  

Az esetleges pótvizsga díja megegyezik az 

alapvizsga díjával, és a gyakorlati vizsgán a 

Motoros Iskola költségeit 

( +3.500 Ft/ó gyakorlati óradíj) 

nem tartalmazza.  

Kinek ajánlható ez a tanfolyam? 
 

A rendeletalkotó ezt a képzési formát azok 

számára hozta létre, akik 

már korábban megfelelő gyakorlatot 
szereztek kétkeréken közlekedve, 

hiszen pl. a kötelező 1 db rutin óra (50p) 

a pálya vonalvezetésének memorizálásán, és a 

motorkerékpáron elvégzendő ellenőrzési 

feladatok ismertetésén túl, már nem biztosít 
lehetőséget, a jármű magabiztos irányításának 

elsajátítására, gyakorlására, valamint a 

kötelező 1 db forgalmi óra (50p), 
szintén nem ad lehetőséget még a 

legalapvetőbb helyzetek bemutatására sem. 

Pedig a vizsga követelmények gyakorlatilag 

megegyeznek a többi motoros kategóriáéval. 


