
TÁJÉKOZTATÓ  

az A1,A2,A kategóriás képzés vállalási feltételeiről 

a Vizsgaközpont 2/2020. (I.15.) számú Ügyvezetői szabályzat alapján összeállítva 

Képző szerv:                 Több mint jogsi Autósiskola  

                                         Székhely: 1045 Budapest, Nap u 2. 

                                          Tel: +36 70 337 9664, +36 50 108 0834 

                                          e-mail :jobbegy@gmail.com 

                                          Honlap címe:www.tobbmintjogsi.hu 

Működési forma:               Betéti Társaság 

Cégjegyzék szám:             01-06-792811,  

Adószám. 26199746-1-41 

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/002256 

Iskolavezető:                         Kapitány Tibor     tel.: +36 70 337 9664, e-mail:jobbegy@gmail.hu 

Ügyfélfogadó:                      1139 Budapest, Váci út 95 

                                          Tel: +36 70 337 9664, +36 50 123 3630 

                                          Ügyintéző: Németh Klaudia 

       Ügyfélfogadási idő:        Munkanapokon: Hétfő, Szerda, Péntek: 15  -  19 óráig 

    Az Autósiskola tantermei: 

                               2112 Veresegyház Hétvezér utca 2, 1141 Budapest Irottkő park 1                             

1.  A tanfolyamra való felvétel módja: személyesen. Szükséges hozzá: személyi igazolvány, 

lakcímkártya, adókártya, ha van, akkor diákigazolvány, jogosítvány. Az előírt egészségi alkalmassági 

orvosi véleményt a háziorvosnál, (az I. fokú alkalmassági csoportra) lehet beszerezni. 

 

2.  Tanfolyamra való jelentkezés feltételei: 

     Kitöltött jelentkezési lap  Alkalmassági vélemény a háziorvostól, ha nincs „B” kategóriás jogosítvány a 

(mopedhez nem kell). Ára kb. 7300 Ft.  Nyilatkozat alapfokú végzettség meglétéről (FIGYELEM! Az 

eredeti bizonyítványt legkésőbb a vizsgaigazolás kiváltásáig be kell mutatni a Közlekedési Hatóságnál, 



ellenkező esetben megkezdett tanulmányok és megszerzett vizsgák elvesznek!)  Ha van már valamilyen 

jogosítványa, akkor arról egy másolat. Az autósiskolánál beiratkozáskor befizetett első részlet 

  

3. Motor kategóriák 

„A”  kategória 

Motorkerékpár teljesítmény-korlátozás nélkül. 

Kategóriának megfelelő saját motor használat esetén a  műszaki feltételei: 

oldalkocsi nélküli, kétkerekű motorkerékpár, legalább 595 cm3 és legalább 40kW.  

Jelentkezés életkori feltétele: 23,5 év  

Elmélet kötelező óra (1ó=45p): 22 óra, vagy e-learning formában            Ár: 29 000- Ft 

Gyakorlat min. óraszám (1ó=50p): 26+1 ó (de minimum 390 km!)          Ár: 5 000- Ft/óra  

Vizsgadíjak:  KRESZ: 4 600Ft   rutin:4 700Ft  forgalom: 11 000Ft          össz.: 184 300 Ft 

  

A kategória bármilyen kategóriaváltással 

motorkerékpár teljesítmény-korlátozás nélkül 

Kategóriának megfelelő saját motor használat esetén a  műszaki feltételei: 

oldalkocsi nélküli kétkerekű motorkerékpár, legalább 595 cm3 és legalább 40kW 

Jelentkezés életkori feltétele: 24 év /vagy 20 év legalább 2 éves „A2”jogosítvánnyal  

2 éven túl „AK” vagy „A2” jogosítvánnyal 

Elmélet kötelező óra (1ó=45p): 3 óra, vagy e-learning formában                  Ár: 25 000- Ft 

Gyakorlat min. óraszám (1ó=50p): 8+1 ó (de minimum 120 km!)                 Ár: 5 000- Ft/óra 

Vizsgadíjak:  KRESZ: 4 600 Ft   rutin:4 700 Ft  forgalom: 11 000 Ft       össz.: 90 300 Ft 

2 éven belül „AK” vagy „A2” jogosítvánnyal 

Elmélet nem kötelező  

Gyakorlat min. óraszám (1ó=50p): 12+1 ó (de minimum 180 km!)            Ár: 5 000- Ft/óra 

Vizsgadíjak:  KRESZ: 0Ft   rutin:4 700Ft  forgalom: 11 000 Ft                  össz.: 80 700 Ft 

 

2 éven túl „A1” jogosítvánnyal 

Elmélet kötelező óra (1ó=45p): 3óra                                                         Ár: 25 000- Ft 

Gyakorlat min. óraszám (1ó=50p): 10+1 ó (de minimum 150 km!)          Ár: 5 000- Ft/óra 

Vizsgadíjak:  KRESZ: 4 600Ft   rutin:4 700Ft  forgalom: 11 000 Ft           össz.: 100 300 Ft 

 

2 éven belül „A1” jogosítvánnyal 

Elmélet kötelező óra (1ó=45p): 0óra                                                         Ár: 0- Ft 

Gyakorlat min. óraszám (1ó=50p): 16+1 ó (de minimum 240 km!)          Ár: 5 000- Ft/óra 

Vizsgadíjak:  KRESZ: 0Ft   rutin:4 700Ft  forgalom: 11 000Ft                 össz.: 100 700 Ft 

 



A2  kategória 

motorkerékpár, max. 35 kW-os teljesítményig, teljesítmény/saját tömeg aránya 0,2 kW/kg-ig  

Kategóriának megfelelő saját motor használat esetén a  műszaki feltételei: 

A2 kategóriába sorolható, oldalkocsi nélküli kétkerekű motorkerékpár legalább 395 cm3-vel és legalább 

25kW motorteljesítménnyel 

Jelentkezés életkori feltétele: 17,5 év 

Elmélet kötelező óra (1ó=45p): 22óra                                                         Ár: 29 000 Ft 

Gyakorlat min. óraszám (1ó=50p): 16+1 ó (de minimum 240 km!)           Ár:   5 000 Ft/óra  

Vizsgadíjak:  KRESZ: 4 600Ft   rutin:4 700Ft  forgalom: 11 000Ft           össz.: 134 300 Ft 

 

A2 kategória ” bármilyen kategóriaváltással 

motorkerékpár, max. 35 kW-os teljesítményig, teljesítmény/saját tömeg aránya 0,2 kW/kg-ig 

Kategóriának megfelelő saját motor használat esetén a  műszaki feltételei: 

A2 kategóriába sorolható, oldalkocsi nélküli kétkerekű motorkerékpár legalább 395 cm3-vel és legalább 

25kW motorteljesítménnyel 

Jelentkezés életkori feltétele: 18 év 

  

2 éven túl „A1” jogosítvánnyal 

Elmélet kötelező óra (1ó=45p): 3óra                                                             Ár: 25 000 Ft 

Gyakorlat min. óraszám (1ó=50p): 8+1 ó (de minimum 120 km!)                Ár: 5 000 Ft/óra 

Vizsgadíjak:  KRESZ: 4 600Ft   rutin:4 700Ft  forgalom: 11 000Ft           össz.: 90 300 Ft 

  

2 éven belül „A1” jogosítvánnyal 

Elmélet: nem kötelező                                                             

Gyakorlat min. óraszám (1ó=50p): 12+1 ó (de minimum 180 km!)              Ár: 5 000 Ft/óra 

Vizsgadíjak:  KRESZ: 0Ft   rutin:4 700Ft  forgalom: 11 000Ft                  össz.: 80 700 Ft 

 

A1 kategória 

motorkerékpár 125 cm3-ig; teljesítménye 11kW-ig; teljesítmény/saját tömeg aránya 0,1 kW/kg-ig 

Kategóriának megfelelő saját motor használat esetén a  műszaki feltételei: 

kétkerekű motorkerékpár 125 cm3 - ig; teljesítménye 11kW-ig; teljesítmény/saját tömeg aránya 0,1 kW/kg-

ig  

Jelentkezés életkori feltétele: 16 év  

Elmélet kötelező óra (1ó=45p): 22óra                                                         Ár: 29 000 Ft 

Gyakorlat min. óraszám (1ó=50p): 16+1 ó (de minimum 240 km!)           Ár: 5 000 Ft/óra 

Vizsgadíjak:  KRESZ: 4 600Ft   rutin:4 700Ft  forgalom: 11 000Ft            össz.: 134 300 Ft 

  

 



A1 B-vel („B125”) 

       motorkerékpár 125 cm3-ig; teljesítménye 11kW-ig; teljesítmény/saját tömeg aránya 0,1 kW/kg-ig 

 Kategóriának megfelelő saját motor használat esetén a  műszaki feltételei: 

kétkerekű motorkerékpár 125 cm3 - ig; teljesítménye 11kW-ig; teljesítmény/saját tömeg aránya 0,1 kW/kg-

ig  

Jelentkezés feltétele: meglévő „B” kat. jogosítvány 

Elmélet kötelező óra (1ó=45p): 3óra                                                         Ár:  25 000- Ft 

Gyakorlat min. óraszám (1ó=50p): 2+1 ó (de minimum 30 km!)            Ár: 5 000- Ft/óra 

Vizsgadíjak:  KRESZ: 4 600Ft   rutin:0Ft  forgalom: 11 000Ft                össz.: 55 600 Ft 

  

4. Vizsgák 

A tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tenni. Ezen határidőn túl a 

tanuló elméleti vizsgára kizárólag a tanfolyam megismétlését követően jelenthető. 

     A gyakorlati vizsgára az bocsátható: 

• aki betöltötte a kategóriához előírt életkort. 

• gyakorlati vizsgát csak a kötelező óraszám levezetése, illetve az előírt menettávolság teljesítése után 

tehet. 

      A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes. Ha a vizsgázó ez idő alatt a vizsgákat 

sikeresen nem fejezi be, minden sikeres vizsgája érvényét veszti. 

5. A vizsgaigazolás, jogosítvány kiadásának feltétele: 

Sikeres elméleti, gyakorlati és elsősegély nyújtási vizsga, a Magyar Vöröskereszt által kiállított elsősegély 

nyújtási ismeretek tantárgyból, és az erről szóló dokumentummal illetve megfelelő egészségügyi 

végzettséggel rendelkezzen. 

Az alapfokú iskolai végzettséget, hitelt érdemlő módon történő igazolása. 

A 8 általános iskolai osztály elvégzésének hitelt érdemlő módon történő igazolása az alábbi módokon 

lehetséges: 

• a személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel 

• az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti-, vagy közjegyző, vagy a kiállító által 

hitelesített példányával, külföldi bizonyítványok és oklevelek 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, valamint 

• a külföldi bizonyítványok és oklevelek 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. 



      Igény esetén a képzőszerv az elsősegélynyújtás ismeretek megszerzését megszervezi. 

      (Ennek elvégzése alól mentesség a 31/1992.(XII. 19) NM rendelet alapján) 

 

6.  Járműhasználat: 

      a szakoktatók által biztosított gépkocsik típusairól szóban és fényképen tájékoztatjuk a tanulókat. 

      Választható motor típusok:  Honda, Suzuki,Yamaha                                                

      Amennyiben automataváltós motorkerékpárral vizsgázik, úgy az a korlátozás a vezetői engedélybe is 

bekerül. 

      Ezért a jövőben is csak automataváltóval rendelkező járművet vezethet. 

      Későbbiek folyamán  bármikor – tanfolyam elvégzése nélkül – lehetőség van mechanikus váltós autón 

      gyakorlati vizsgát tenni, melyet követően a korlátozást törlik a jogosítványból. 

.     Tanuló által biztosított jármű esetén a használat feltételei: 

 Érvényes műszaki vizsgával, a kategóriára a a 24/2005.(IV.21) GKM rendeletben előírt paramétereknek 

megfelelő járművel lehet tanulni. A gyakorlati órák díját a saját jármű használata nem csökkenti. 

 

7. Hiányzás pótlásának módja:  

Az elméleti foglalkozásról hiányozni nem lehet. A hiányzott elméleti órákat pótolni kell. Megfelelő 

igazolás ellenében (orvosi) a képzőszerv nem számít fel pótdíjat. A pótlás módja egyedileg kerül 

meghatározásra. A hiányzás pótlását a tanrendben feltüntetett időpontban még az elméleti vizsga előtt kell 

teljesíteni. Igazolás nélküli hiányzás esetén a pótfoglalkozás díja: 3 000-Ft/óra.   

 Gyakorlati oktatásnál az esetleg elkéső oktatóra a tanulónak min. 20 percet kell várakoznia, az oktató 

miatt elmaradt vezetési órát későbbi időpontban kell pótolni. Ha a tanuló előzetes bejelentés nélkül (min.24 

óra) nem jelenik meg a megbeszélt gyakorlati foglalkozáson, akkor az így elmaradt órát csak külön díj 

befizetésével  lehet pótolni. 

8.  Tandíjfizetés módja: 

Egy összegben, vagy az iskola által biztosított részletfizetési lehetőség igénybevételével. A képzés díja a 

szerződésben kerül rögzítésre. A gyakorlati tandíjak a szerződéskötés időpontjában érvényesek, a 

kalkuláció alapjául szolgáló költségek  változása esetén (pld. Hatósági előírások üzemanyag árváltozás 

stb.) változhatnak. Az Autósiskola az árváltozás jogát fenntartja! 

  

9. A közúti járművezetők vizsgáztatása és mentesítés alóli feltételek: a 24/2005. (IV. 21.) GKM 

rendelet szerint.  

 

10. A tanuló áthelyezés lehetősége és módja: 

           -  lehetőség van gyakorlati oktató cseréjéhez, melyhez új vezetési karton érvényesítése szükséges. 

           -  a tanuló kérésére az iskolavezető köteles kiállítani a „ Képzési Igazolás” nyomtatványt három 

              példányban és annak két példányát a tanulónak átadni 3 munkanapon belül. 

              A befizetett, de le nem vezetett órák díját a képzőszerv visszatéríti. 



  

11.  Oktatás helyszínei:    elmélet                          2112 Veresegyház Hétvezér utca 2 

                                           gyakorlópálya               1145 Budapest Irottkő park 1 

                                           váltási hely:                   1145 Budapest Irottkő park 1 

 

12.  A képzőszerv szakoktatói képzéssel nem foglalkozik. 

13.  Engedélyező hatóságként első fokon:       

       Nemzeti Közlekedési Hatóság  Közúti Gépjármű - közlekedési Hivatal 

       Képzési és Vizsgáztatási Főosztály jár el. 

       1062 Budapest, Vajdahunyad u. 45. 

       Telefon: +36 1 814-1818 kepzesivizsgaztatasifoo.smf@nkh.gov.hu 

       Felügyeletet ellátó szerv elérhetősége:       

       Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont       1119. Budapet,   Petzvál József u. 39. 

      Telefon: 371-3030 

 

14.  A vizsgázó jogai és kötelezettségei: 

     - a vizsga helyéről és időpontjáról értesítjük 

     - a vizsgázónak a vizsga helyszínén a számára kiírt időpontban meg kell jelennie, a járművezetésnek 

       megfelelő öltözetben 

     - személyazonosságát érvényes személyi igazolvánnyal, lakcímkártyával vagy a személyazonosításra 

szolgáló   

       egyéb érvényes okmánnyal (útlevéllel) igazolhatja. 

     - amennyiben vezetői engedéllyel, továbbá vizsgaigazolással is rendelkezik, azt a vizsgára hozza 

magával 

     - a hivatalos vizsgaeredmény a vizsgajegyzőkönyvön szerepel, amelynek tudomásulvételét aláírásával 

        igazolja 

     - a vizsgán meg nem jelenés, illetve késés vagy sikertelen vizsga esetén újabb vizsga csak a 

       vizsgadíj ismételt befizetése esetén tehető. Kivéve, ha távolmaradását legkésőbb a vizsga 

       napját megelőző 6. napon a felügyelőségnek személyesen vagy írásban bejelenti, vagy orvosi 

igazolással 

       indokolja, a betegség megszűnését követő 8 napon belül Budapest Főváros Kormányhivatala 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi   Osztálya felé. 

     - személyi adataiban történt változást 8 napon belül köteles bejelenteni  

    - amennyiben az orvos vizsgálata során korlátozást ír elő (szemüveg vagy kontaktlencse), a tanuló 

köteles 

      mind a vezetés, mind a vizsgák során tartalék szemüveget , vagy kontaktlencsét magával hordani. 

mailto:kepzesivizsgaztatasifoo.smf@nkh.gov.hu


      Amennyiben szemüveg vagy kontaktlencse hiány miatt a vizsga nem tartható meg, az anyagi felelősség 

a tanulót terheli. Amennyiben már rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel, vagy vizsgaigazolással, a 

vizsgák alkalmával, azt köteles a vizsgabiztosnak bemutatni. 

15.   Vizsgadíjak: (a Közlekedési Hatóság által kiadottak szerint) 

      A,A2,A1         elmélet                         4.600,- 

                              járműkezelés                4.700. 

                              forgalom                     11.000,- 

 Fizetése a vizsgák előtt alkalmanként előre történik.  A gyakorlati vizsgák ideje – díjfizetés szempontjából 

– tanórának minősül.  

16. A vezetői engedély átvételének feltételei: 

A sikeres vizsgákat követően (elmélet, forgalom), a vizsgázó kérésére Budapest Főváros 

Kormányhivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi   Osztálya kiállítja és 

3 munkanapot követően, kiadja a vizsgaigazolást. A vizsgázó személyi igazolványa, lakcímkártyája és a 

közúti elsősegélynyújtás tanfolyam elvégzését igazoló kártya bemutatása illetve az alapfokú végzettséget 

igazoló eredeti bizonyítvány bemutatása ellenében kaphat vizsgaigazolást.  

Az okmányiroda a személyi igazolvány, orvosi alkalmassági igazolvány bemutatása ellenében készíti el a 

járművezetésre jogosító okmányt. Az vezetői igazolvány elkészítése díjmentes. A „B” kategóriára 

érvényesített vezetői engedély a járművezető 18. életévének betöltéséig csak belföldön történő 

járművezetésre jogosít. A vezetési jogosultság első alkalommal történő megszerzésének napjától számított 

két évig a vezetői engedély kezdő vezetői engedélynek minősül. Nem magyar állampolgár esetén szükséges 

6 hónapos tartózkodási engedély, vagy állandó bejelentett magyarországi lakcím. 

 17. Mutató számok: 

A Nemzeti Közlekedési Hatóság és a Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal által meghatározott valamint a 

Nemzeti Közlekedési hatóságról szóló 263/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 4. §(3) bekezdés 21. pontjában 

kapott felhatalmazás alapján a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és 

vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Képz.r.)2.§  

      (1) bekezdés 7-9. pontja szerint meghatározott mutatószámok: 

• átlagos képzési óraszám( ÁKÓ ) 

• képzési költség (KK ): 

• vizsga sikerességi mutató (VS ) melyek a képzőszerv tevékenységének tárgynegyedévi tényszámait 

      tartalmazzák.  

        

Több mint jogsi Autósiskola képzőszerv azonosító:3934 

     „A” kategória 

  

  ÁKÓ: 



  VSM: elmélet:                    gyakorlat: 

  KK: 

  

 Budapest, 2020. november 1.  

  

    Kapitány Tibor 

      Iskolavezető 

            sk. 

 

 

 

 

Ezt az írásos tájékoztatót, mely a képző szerv vállalkozási feltételeit tartalmazza, a képző szerv készíti el és végzi 

a szükséges módosításokat, aktualizálásokat a 24/2005.(IV.21) GKM rendelet 2.sz. melléklet szabályozása 

szerint . 

Az írásos tájékoztató egy példányát a képző szerv a tanfolyamra történő jelentkezéssel egyidejűleg a 

jelentkezőnek átadja, és a tanfolyamra jelentkezők kellő tájékoztatása érdekében az ügyfélfogadásra szolgáló 

helyiségben jól látható helyen ki is függeszti, valamint az írásos tájékoztatóban megjelölt honlapján közzéteszi 

és folyamatosan aktualizálja. 


