“A” kategória
Motorkerékpár, súly- és teljesítmény korlátozás nélkül. A jelentkezés feltételei:
•
•
•
•
•
•

A 23 és 1/2 éves korhatár betöltése, vagy legalább 2 éves A2 vagy Akorl.
vezetői engedély megléte
Legalább általános iskolai, vagy annál magasabb iskolai végzettség igazolása
bizonyítvánnyal
Jelentkezési lap kitöltése.
Képzési szerződés megkötése.
Az elméleti tanfolyamdíj befizetése
Ha valamely más kategóriából már rendelkezik vezetői engedéllyel, akkor a
vezetői engedély másolatának leadása.

•

Orvosi alkalmasságról szóló igazolás (1. csoportú) leadása.
A képzés menete, minimális óraszámai: Elméleti képzés (22 óra)

•
•
•

Közelekedési ismeretek (KRESZ): 14 óra
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek (műszaki): 4 óra
Járműkezelés elmélete (vezetéselmélet): 4 óra
Gyakorlati képzés

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A2 vagy A korl. nélkül: 26 óra + 1óra forgalmi vizsga
Alapoktatás: 10 óra
Városi vezetés: 11 óra
Országúti vezetés: 5 óra
A2 vagy A korl.-al: 10 óra
Alapoktatás: 4 óra
Városi vezetés: 4 óra
Országúti vezetés: 2 óra
2 éves A2 vagy A korl.-al: 6 óra
Alapoktatás: 2 óra
Városi vezetés: 2 óra
Országúti vezetés: 2 óra
Vizsgák:

•
•

Elmélet: közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga.(kivéve ha A2 vagy
Akorl. kategóriából már rendelkezik vezetői engedéllyel)
Gyakorlat: járműkezelési vizsga, forgalmi vizsga. Vizsgára mehet:

o Elméleti vizsgára bocsátható az a tanuló, aki az elméleti tanfolyamot elvégezte.

(Hiányzás esetén pót foglakozáson kell részt venni). Elméleti vizsga a 24. életév
betöltése előtt 3 hónappal tehető. .(kivéve ha A2 vagy Akorl. kategóriából már
rendelkezik min. 2 éves vezetői engedéllyel, ez esetben a 20. életév betöltésekor)

o Járműkezelési vizsgára az bocsátható, aki kötelező járműkezelési órán részt vett,

és a 24. életévét betöltötte. .(kivéve ha A2 vagy Akorl. kategóriából már rendelkezik
min. 2 éves vezetői engedéllyel)
o Forgalmi vizsgára az bocsátható, aki a főoktatás előírt feladatait teljesítette, az

előírt minimum óraszámot levezette.
Fontos:
A vezetői jogosultság első alkalommal történő megszerzésénél kezdő vezetői
engedély kerül kiadásra, amely 2 évig utas szállítására nem jogosít.

