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Motoros tájékoztató "AM”, "A1 B-vel","A1", "A2" és "A" kategóriás képzéshez  

1. Ezüstnyíl Autós – Motoros Iskola Kft.   

Cím: 1033 Bp., Polgár utca 3. , 1071 Bp., Dembinszky utca 14. 

E-mail cím: info@ejogsi.hu 

Telefonszám: 06-20-886-2286, 06-70-55-22-500 

Web: www.ejogsi.hu  

2. Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság  

3. Adószám: 25157893-2-13  

4. Cégjegyzékszám: 13-09-185225  

5. Iskolavezető neve: Kondász Ferenc  

Telefonszám: 06-20-59-88-469 

E-mail cím: kondaszferenc1@gmail.com  

6. Ügyfélfogadás helyszíne/időpontja  

• 1071 Budapest, Dembinszky utca 14., kedd, csütörtök 16:00-20:00 óráig  

• 1033 Budapest, Polgár u. 3., hétfő, szerda, péntek 10:00-16:00 óráig  

• Tel: +36 20 886 22 86; +36 70 55 22 500   

• Székhely: 2000, Szentendre, Napos sétány 9/B.   

7. A tanfolyamra való felvétel folyamata: a tanuló személyes megjelenése, a tájékoztató átolvasása és elfogadása, szerződés aláírása (18-ik be nem 

töltött életév esetén törvényes képviselőjének is), első részlet befizetése.  

8. A vizsgára bocsátás feltétele: pontosan kitöltött jelentkezési lap nyilatkozattal mindkét oldalon aláírva, orvosi alkalmassági vélemény (1. fokú, 1. 

csoportú, PÁV vizsgálat egyik kategóriához sem szükséges), ha van vezetői engedély, ill. vizsgaigazolás, mindezekről másolat készül.  

Az alapfokú iskolai végzettséget (8 általános iskola) igazoló bizonyítványt az első elméleti vizsgán kell bemutatnia a tanulónak, amennyiben ez 

nem történik meg, levizsgázhat, de később haladéktalanul pótolnia kell azt a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpontban (KAV). 

9. Életkori feltételek és kötelező km teljesítés az alábbi táblázat szerint 

 Kategória  Milyen motor vezetésére jogosít?  Vezetési előképzettség  
Életkori feltétel 

(életévtől)  

Kötelező km  

teljesítés (km) 

AM 

(robogó)  

    

segédmotor 50 cm3-ig 
Ez az egyetlen motoros kategória, ami alapfokú iskolai 

végzettség és orvosi alkalmassági vélemény nélkül is 

megszerezhető! 
13,5 100 

A1 

motor  

  

motorkerékpár 125 cm3-ig; teljesítménye 

11kW-ig; teljesítmény/saját tömeg aránya 0,1 

kW/kg-ig  

Meglévő B kategóriás jogosítvánnyal B125 jogosítvány   -  30 

B kategóriás jogosítvány nélkül             15,5 240  

A2 motor  

  

  

motorkerékpár, max. 35 kW-os 

teljesítményig, teljesítmény/saját tömeg 

aránya 0,2 kW/kg-ig  

Előképzettség nélkül  17,5 240  

Legalább 2 éve meglévő A1 kategóriás jogosítvánnyal  18  120  

2 éven belül megszerzett A1 kategóriás jogosítvánnyal     18  180  

A 

korlátlan  

  

  

motorkerékpár teljesítmény-korlátozás nélkül  

Előképzettség nélkül nagymotor jogosítvány  23,5  390  

Legalább 2 éve meglévő A korlátozott vagy A2 kategóriás 

jogosítvánnyal  

24 (vagy 20 

legalább 2 éves 

A2 

jogosítvánnyal) 

120  

2 éven belül megszerzett A korlátozott vagy A2 kategóriás 

jogosítvánnyal  24  180  

Legalább 2 éve meglévő A1 kategóriás jogosítvánnyal  24  150  

2 éven belül megszerzett A1 kategóriás jogosítvánnyal      24 240  

  

KRESZ vizsgán be kell mutatni az érvényes személyi igazolványt, ill. annak megfelelő okiratot, és ha van vezetői engedélyt, vizsgalapot, nem 

magyar állampolgár esetén tartózkodási engedélyt, útlevelet. Az alapfokú iskolai végzettséget (8 általános iskola) igazoló bizonyítványt is 
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az első elméleti vizsgán kell bemutatnia a tanulónak, amennyiben ez nem történik meg, levizsgázhat, de később haladéktalanul pótolnia 

kell azt a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpontban (KAV). 

Közúti elsősegély-nyújtó tanfolyam és vizsga: felmentés EÜ végzettség esetén 24/2005 (IV. 21.) GKM rendelet 3. melléklet 4.1.4.2. rendelet 

alapján.  

  

12. Tanfolyam óraszámai:  

 Elméleti foglalkozás 45 perc/óra (min. óraszám: 28): Közlekedési alapismeretek, Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek, Járművezetés 

elmélet. 

 Gyakorlati tanfolyam óraszámai (50 perc/óra):  

 AM: 10 óra + 1 vizsgaóra / 100 km 

 A1B: 6 óra + 1 vizsgaóra / 30 km (kötelező minimum óraszám: 3 óra) 

 A1: 16 óra +1 vizsgaóra / 240 km 

 A2: 16 óra+ 1 vizsgaóra / 240 km  

(2 éven belül megszerzett A1 kategória esetén az A2: 12 óra / 180 km)   

(2 éven túl megszerzett A1 kategória esetén az A2: 8 óra / 120) 

 A: 26 óra + 1 vizsgaóra / 390 km 

(A KORL. vagy A2 megszerzését követő 2 éven belül 12 óra + 1 vizsgaóra / 180 km) 

(A KORL. vagy A2 megszerzését követő 2 éven túl 8 óra + 1 vizsgaóra / 120 km) 

(A1 megszerzését követően 2 éven belül 16 + 1 vizsgaóra / 240 km) 

(A1 megszerzését követően 2 éven túl 10 +1 vizsgaóra / 150 km) 

  

13. Tanfolyami díjak:  

Motoros ……... kategória:  

Elméleti tanfolyam: 22 óra ………………..Ft  

Elméleti vizsga: 4.600.-Ft  

Jelentkezéskor fizetendő: ……………………Ft  

Gyakorlat: ………… óra ……………………Ft  

Járműkezelési vizsgadíj 4.700.-Ft  

Forgalmi vizsga: 11.000.-Ft  

Összes tanfolyami díj: ……………………..Ft  

Orvosi alkalmassági: 7200 Ft  

Elsősegély tanfolyam: ………………Ft  

Elsősegély vizsga: 8.200.-Ft  

Összesen fizetendő: ……………………Ft    

 

 Választható járművek: Yamaha Jog, Piaggio Hexagon 125, SUZUKI TU- XT 125, SUZUKI GS 500, Honda Hornet/CB 600 

 Ha a tanuló saját motorral szeretne részt venni az oktatáson, van rá lehetőség, amennyiben a motor a Hatályos Jogszabályoknak megfelel, 

illetve ha ezt előre egyezteti az oktatóval. Ebben az esetben a gyakorlati oktatásra 10% kedvezményt adunk. 

  

14. Hiányzás pótlásának módja: Az előadások látogatása kötelező. Hiányzás estén, az elmaradt foglalkozást pótolni kell. A pótórák megtartása az 

Iskolavezetővel egyeztetett időpontban történik. Vizsgára bocsátás csak ezután történhet.  

15. Tandíjfizetésének módja: A tandíj befizetése egy összegben vagy részletfizetésben történik.   

16. A KRESZ-vizsga 2 évig érvényes, ezen a 2 éven belül kell a forgalmi vizsgát letenni, ellenkező esetben a teljes tanfolyamot és a vizsgákat elölről 

kell kezdeni! Egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli felmentése a 24/2005 (IV. 21.) GKM rendelet 3. melléklete alapján történik. Ha valaki 

kategóriából adódóan elméleti tanfolyam mentességet élvez, akkor a gyakorlati vizsgáit a vezetési karton hitelesítésétől számított 12 hónapon 

belül kell sikeresen teljesíteni, ellenkező esetben a teljes tanfolyamot és vizsgákat elölről kell kezdeni! 

17. A tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja, és következményei:  

A tanuló áthelyezőt az iskolavezető tölti ki és írja alá, a kéréstől számított 8 munkanapon belül. A jelentkezés után az elméleti oktatás tandíjának 

visszafizetésére nincs lehetőség. A tanuló tudomásul veszi, hogy másik autós-motoros iskolához történő áthelyezés esetén az iskolánknál 

igénybe vett esetleges kedvezményt befizeti iskolánknak.  

18. Elméleti oktatás helyszíne: 1033 Bp., Polgár utca 3. 

19. Gyakorlati oktatás helyszíne: XIV. Írottkő park 1.  

20. Iskolánknál szakoktató képzés nincs.  

21. Felügyeletet ellátó szerv:  
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Innovációs és Technológiai Minisztérium 

Cím: 1082 Bp., Vajdahunyad utca 45. 

Tel: 06-1-814-1819 

Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (KAV)  

Cím: 1119 Budapest, Petzvál József u. 39.  

Tel: 06-1-371-30-30 

22. Vizsgázó jogai és kötelessége: Iskolánknál a képzés a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendeletnek megfelelően illetve a Közlekedési Alkalmassági és 

Vizsgaközpont (KAV) által kiadott TANTERV ÉS ÚTMUTATÓ alapján történik. A gyakorlati oktatás az oktatóval előre megbeszélt időpontban 

történik. A Tanulónak lehetősége van ezeket az időpontokat minimum 2 nappal előtte lemondani vagy módosítani. Amennyiben ez nem történik 

meg, a gyakorlati óráról való hiányzás esetén, illetve nem megfelelő öltözet miatt meg nem tartott óra óradíját be kell fizetni, illetve nem lehet 

visszaigényelni, a vezetési kartonra pedig a „nem jelent meg” bejegyzés kerül. Ez a hiányzás a kötelező óraszámba nem számítható bele, pótolni 

kell. Az óráról 20 percet lehet késni, ennyit várni kell tanulóra, oktatóra egyaránt. Az oktató által történt késést, vagy hiányzást soron kívül pótolni 

kell. A tanuló a vezetési kartonon minden levezetett órát aláírásával igazol. Vizsgára csak az a tanuló jelenthető, aki az aktuális vizsgához előírt 

tandíjat, óradíjat befizette. Tanuló tudomásul veszi, hogy a motorkerékpár vezetése veszélyes üzem, vállalja, hogy az oktató utasításait 

maradéktalanul végrehajtom, az érvényben lévő szabályokat, öltözködési normákat betartja. Motoros képzés esetén a tanuló számára előírt 

öltözék: bukósisak, szemüveg (a bukósisak kialakításától függően), erős anyagból készült, nem bőszáru hosszúnadrág és dzseki, protektoros 

kesztyű, gerincvédő, térdvédő, könyökvédő protektor, magas szárú zárt cipő vagy csizma. A vizsgákra érvényes személyi igazolványt, jogosítványt 

hozni kell. Az okmányokban szereplő korlátozásokat a tanulónak be kell tartania, pl.: szemüveg. Csak a kategóriának megfelelő motort használhat 

a tanuló és csak a megadott pályán, illetve útvonalon közlekedhet. Tanuló vállalja, hogy a motorkerékpár töréséből, illetve nem megfelelő 

használatából származó kár 80%-át megtéríti.  A megkezdett képzést a sikeres KRESZ vizsgától számított 2 éven belül be kell fejezni, ellenkező 

esetben a 24/2005 GKM rendelet 14.§ 1. bekezdése alapján kell eljárni.  

23. Mindenféle egyéni igényt, kérést, problémát a gyakorlati oktatónál kell jelezni. Nem kielégítő intézkedés esetén az iskolavezetőhöz lehet 

fordulni, ezt követően a szakfelügyeleti szerv kereshető meg. A vizsgadíjról a számlaigényüket kérjük, jelezzék befizetéskor.   

24. Vezetői engedély kiadása: sikeres forgalmi vizsgát követő negyedik munkanapon a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (KAV) alapján az 

Okmányirodákban történik.   


