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KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ „A” és „A1” kategóriákhoz 
 

1. A képzőszerv neve:      Szabó Autójavító 
2. Fantázia neve:   Szabó Autó-Motoros Iskola 
3. A képzőszerv honlapjának címe: https://www.seatszabo.hu/autosiskola/  
4. Cégforma:       Korlátolt Felelősségű Társaság 
5. Cégbírósági bejegyzés száma: 01-09-260855   

A képzési engedély száma:         KM/KC/28/A/161/2/2008 
Felnőttképző nyilvántartásba vételi száma: B/20220/005574 

6. Iskolavezető neve, elérhetősége:      
Nagy Tibor Géza 
E-mail: kemhu01@gmail.com  
Telefonszám: +36-70-365-6531 

7. Ügyfélfogadó címe:  
1165. Budapest, Újszász utca 47/f Karosszéria Centrum 
Telefonszáma: +36-1-407-2600,  

Ügyfélfogadás időpontja:   
kedd, csütörtök  12:00-16:00-ig  

8.  Székhely címe, telefonszáma:  
1165. Budapest, Újszász utca 45/b. 
Telefonszáma: +36-1-407-2600,  
 

9. A tanfolyamra való felvétel módja: 
A tanfolyamra való beiratkozás személyesen oktatótermünkben, honlapunkon 
(www.seatszabo.hu/autosiskola) vagy e-mail elektronikus levélben lehetséges.  

 
10.  Az előírt egészségi és PÁV alkalmassági vizsgálatok: 

 
Amennyiben még nem rendelkezik „B” kategóriás jogosítvánnyal, úgy „A” vagy „A1” 
kategóriás jogosítványhoz 1-es csoport besorolású egészségügyi alkalmassággal kell 
rendelkezni, amelyről igazolást a háziorvos ad ki.  

 
11. A tanfolyamra történő felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei: 

 
Tanfolyamra történő felvétel feltételei „A” kategória esetén: 

 
● Érvényes személyazonosító okmány és lakcímkártya 
● Előírt orvosi alkalmasság igazolása (ha van már jogosítványa, akkor 

annak bemutatása) 
● Előírt életkor betöltése: minimum 23,5 év vagy ha a Tanuló már rendelkezik 

„A2” kategóriás jogosítvánnyal, akkor betöltött 20. év 
● Alapfokú iskolai végzettség igazolása* 

 
„A” kategória: Nemzetközi kategória; 600 cm³ hengerűrtartalom, illetve 40 KW 
motor teljesítmény fölötti motorkerékpár. Az "A" kategóriára érvényesített vezetői 
engedéllyel az "A" kategórián túl vezethető még az "A2" és az "A1" kategóriába 
tartozó motorkerékpár, valamint - az orvosi érvényesség lejártát követően is, de 
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legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig - segédmotoros kerékpár, lassú 
jármű és pótkocsija, kerti traktor és állati erővel vont jármű. Az elsőként szerzett 
nemzetközi kategóriás vezetői engedély a vizsga napjától számított két évig kezdő 
vezetői engedélynek minősül. A kezdő vezetői engedéllyel motorkerékpáron utas 
nem szállítható. 
„A” kategóriás jogosítvánnyal teljesítménykorlátozás nélkül vezethető bármilyen 
motorkerékpár. 

 
Tanfolyamra történő felvétel feltételei „A1” kategória esetén: 

 
● Életkor: 16 év, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb 
● 1. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas 
● minimum 8 általános elvégzését igazoló iskolai bizonyítvánnyal rendelkezik* 
● írásbeli nyilatkozata alapján a járművezetéstől eltiltva nincs 

 
„A1” kategória: Nemzetközi kategória; 125 cm³ hengerűrtartalom, illetve 11 KW 
motor teljesítmény fölötti motorkerékpár. Az "A1" kategóriára érvényesített vezetői 
engedéllyel az "A1" kategórián túl vezethető még az - orvosi érvényesség lejártát 
követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig - segédmotoros 
kerékpár, lassú jármű és pótkocsija, kerti traktor és állati erővel vont jármű. Az 
elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a vizsga napjától 
számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül. A kezdő vezetői engedéllyel 
motorkerékpáron utas nem szállítható. 
 
Fontos! A járműkezelési vizsgát „A” és „A1” kategóriákra december 1. és március 
1. között, a törvényi előírásoknak megfelelően szüneteltetni kell. 
A novemberi hónapról a közlekedési hatóság jogosult dönteni, az időjárás 
figyelembevételével. 
*	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.  
Az elméleti vizsgára bocsátás feltételei a 24/2005 (IV.21) GKM rendelet II. Pontjának 
(A közúti járművezetők képzése) 10. §-a részletezi. Elméleti vizsgára „A1” kategória 
esetén 15 és ¾ éves kortól, előzmény nélkül „A” kategóriára 23 és ¾ éves kortól lehet 
jelentkezni. 
A gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei a 24/2005 (IV.21) GKM rendelet II. Pontjának 
(A közúti járművezetők képzése) 11. §-a részletezi. 
 
Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül nem teszi 
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le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes elméleti tanfolyam 
megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára. Ennek költsége a 
tanulót terheli. Az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől 
számított kevesebb, mint 9 hónap telhet el maximum. Az elméleti vizsga 2 évig 
érvényes.  
Forgalmi vizsgára csak az bocsátható, aki a kötelező órákat, valamint a 
menettávolságokat teljesítette, valamint sikeres járműkezelési és KRESZ vizsgát 
tett, vagy azok teljesítése alól felmentést kapott. 
Vizsgáit az első sikeres Közlekedési alapismeretek (elméleti) vizsga időpontjától 
számított 2 éven belül kell teljesíteni. A határidő leteltével a Tanulónak új 
tanfolyamon kell részt vennie. 
Elméleti vizsga nélkül megszerezhető kategóriák esetén a sikeres forgalmi vizsgának 
a vezetési karton érvényesítésétől számítva 1 éven belül kell eleget tenni. 
A forgalmi oktatást az kezdheti meg, aki sikeres járműkezelési vizsgát tett. 
A sikeres forgalmi vizsgát követő 4. munkanaptól lehet felkeresni bármelyik 
okmányirodát (nem kell a lakhely szerintit!) és kérni a jogosítvány elkészítését. Az 
okmányirodának 30 napja van a jogosítvány kiállítására, de általában jóval hamarabb 
kézbesítik.  
A jogosítvány kiváltásához az alábbi okmányokra van szükség: 
● esetlegesen már meglévő vezetői engedély 
● orvosi alkalmassági igazolás 
● közúti elsősegélynyújtási ismeretek megszerzését bizonyító igazolvány 
● felmentések alapjául szolgáló okirat 
● személyazonosságot igazoló okirat 
Az elsősegélynyújtási ismeretek vizsgát a Magyar Vöröskereszt kirendeltségein, 
vagy az autósiskolánk által szervezett tanfolyamon szerezheti meg. 
 

12.  Jogosítvány megszerzésének tantárgyai 
 
„A” kategóriás jogosítvány megszerzésének tantárgyai 

 
Elméleti órák: 28 óra 
Az elméleti órák 45 percesek. 
Két éven belül „A1” kategóriás jogosítvánnyal: nincs kötelező elméleti óra, két éven 
túl 3 óra. 
Két éven belül „A2” kategóriás jogosítvánnyal: nincs kötelező elméleti óra, két éven 
túl 3 óra. 
Gyakorlati órák: 26 óra + 1 vizsgaóra (kötelezően teljesítendő: 390 km)  
A gyakorlati órák 50 percesek, a pihenőidő 10 perc két tanóra között. 
Két éven belül „A1” kategóriás jogosítvánnyal: 16 óra + 1 vizsgaóra (kötelezően 
teljesítendő: 240 km). Két éven túl „A1” kategóriás jogosítvánnyal: 10 óra + 1 
vizsgaóra (kötelezően teljesítendő: 150 km). 
Két éven belül „A2” kategóriás jogosítvánnyal: 12 óra + 1 vizsgaóra (kötelezően 
teljesítendő: 180 km). Két éven túl „A2” kategóriás jogosítvánnyal: 8 óra + 1 vizsgaóra 
(kötelezően teljesítendő: 120 km). 
 
 
„A1” kategóriás jogosítvány megszerzésének tantárgyai 
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Elméleti órák: 28 óra 
Gyakorlati órák: 17 óra (6 óra járműkezelés és 8 óra városi + 2 óra országúti + 1 
vizsgaóra) (kötelezően teljesítendő: 100 km) 
Meglévő „B” kategóriás jogosítvány esetén mindössze 3 óra elmélet, 1 óra 
járműkezelés és 1 óra városi vezetés + 1 vizsgaóra kötelező. 
A gyakorlati képzés csak akkor kezdhető meg, ha a tanuló a kategória összes elméleti 
tárgyából sikeres vizsgát tett, kivéve abban az esetben, ha nem kell elméleti vizsgát 
tennie. A forgalmi vizsgára a Tanuló csak a sikeres járműkezelési vizsga, valamint a 
forgalomban kötelezően levezetendő óraszámok és menettávok teljesítése után 
bocsátható. 
 
E-learning tanfolyam: 
KRESZ tanfolyam hozzáférési ideje 180 nap / 75 óra. Az online tanfolyamhoz 
póthozzáférés vásárolható, melynek díja 5000,- Ft, hozzáférési ideje 30 nap/ 10 óra. 
Az online elméleti képzést a képző szerv az e-Titan.hu oldalról elérhető e-Titán 
rendszer használatával, e-learning rendszerű hatósági képzés formájában végzi.  
Az online képzés során a GKM rendeletben előírt tantárgyak sajátíthatók el. A Tanuló 
előrehaladásának, teljesítményének ellenőrzése és értékelése az e-learning 
tananyagban található tesztek eredményeinek azonnali visszajelzésével történik.  
Az online elméleti képzés sikeres elvégzéséről tanfolyam-igazolás kerül kiállításra. 
Gyakorlati órák: kategóriának megfelelően 
 

13.  Járműhasználat, választható motorkerékpár típusok:  
Választható motorkerékpár típusok „A” kategória esetén: Kawasaki ER6N 
Választható motorkerékpár típusok „A1” kategória esetén: Yamaha Majesty, 
HONDA CG. Oktatási célra használható a kategóriának megfelelő műszakilag 
alkalmas saját motorkerékpár is. Az oktatóval történő személyes vagy telefonos 
megbeszélés alkalmával egyeztetik a gyakorlati vezetés időpontját. 
 

14.  Hiányzások pótlásának módja: 
Az elméleti oktatásról való hiányzás esetén pótfoglalkozáson kell részt venni, melynek 
költsége a tanulót terheli. Amíg a Tanuló nem pótolja a hiányzó foglalkozásokat, nem 
tehet elméleti vizsgát. A jelenléti ívet minden oktatási alkalommal kötelező aláírni, 
mivel ennek hiányában a tanuló nem jelenthető elméleti vizsgára. A gyakorlati 
oktatásról való távollétet, a megbeszélt foglalkozás előtt - 24 órával – következmény 
nélkül lehet lemondani. Az igazolatlan távolmaradás pótóra befizetésének 
kötelezettségével jár. 

 
15.  A tandíj összege, befizetésének módja: 

 
„A” kategória:  
Elméleti tanfolyam: 35.000 Ft/tanfolyam  
E-learning tanfolyam: 35.000 Ft/tanfolyam 
Gyakorlati vezetés: 8.500 Ft/tanóra  
Gyakorlati vezetés meglévő A1 és A2 kategóriák esetén: 8.000 Ft/tanóra 
EÜ tanfolyam díja: 10.000 Ft 
 
„A1” kategória:  
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Elméleti tanfolyam: 35.000 Ft/tanfolyam 
Gyakorlati vezetés: 8.500 Ft/tanóra 
EÜ tanfolyam díja: 10.000 Ft 
 
„A1” kategória meglévő „B”kategória esetén: 
 
Elméleti tanfolyam (egy alkalom): 35.000,- Ft/tanfolyam 
E-learning tanfolyam: 35.000,- Ft/tanfolyam              
Gyakorlati vezetés alapóra: 8.500,- Ft/tanóra 
Gyakorlati vezetés pótóra: 8.500,- Ft/tanóra 

 
A tandíj befizetése történhet egy összegben vagy részletfizetéssel, készpénzzel, 
illetve átutalással is. Az elméleti tandíjat a tanfolyam elindítása után már nem áll 
módunkban visszafizetni.  
Az autósiskola garantálja, hogy az egy összegben befizetett tandíjak árát nem emeli 
meg a beiratkozástól számított 3 hónapon belül. 

 
16.  Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei: 

Az iskola vezető̋ a képzés megkezdése előtt mentesíti az egyes tantárgyak 
foglalkozásain való részvétel alól azt a tanulót, aki a tantárgynak megfelelő̋ 
szakirányú képesítéssel rendelkezik. 
A mozgáskorlátozott vagy siket tanulót a képzés elméleti tantárgyainak tantermi 
foglalkozásain való részvétel alól - kérésére - az iskola vezető̋ mentesíti. A 
mentesített tanulók felkészítésében a képző̋ szerv a tanulóval kötött külön 
megállapodás szerint működik közre.  

 
17.  Áthelyezés: 

Abban az esetben, ha a tanuló a képzés befejezése előtt másik képzőszervnél 
folytatja tanulmányait, a fel nem használt (gyakorlati) tandíjat visszatérítjük, illetve 
a teljesített képzésről igazolást állítunk ki, mely iskolánkban személyesen átvehető 
(képzési igazolás). 
A tanuló az igénybe vett kedvezményt köteles visszatéríteni az autósiskola részére. 
 

18.  Oktatási helyszínek: 

Elméleti oktatás: 1165. Budapest, Újszász utca 45/b. 
Gyakorlati oktatás:    1132. Budapest, Váci út 178.  Duna Plaza hátsó parkoló 

 
19.  Pótórák 

 
A pótórák ára megegyezik a kötelező órák árával, kivéve, ha az aláírt Felnőttképzési 
szerződés erről máshogy rendelkezik. 
A pótórákat minden esetben a szakoktatóval kell egyeztetni. 

 
 

20.  Felügyeleti szerv:  
 

 Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. 
                Székhely: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10. 
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                Telefon: +36-1-510-0101 / +36-1-814-1800 
 E-mail: info@kavk.hu  
 

         Engedélyező hatóság:  
 
              Innovációs és Technológiai Minisztérium, Közúti Gépjármű-    
              közlekedési Hatósági Főosztály,  

Ügyfélszolgálat helye: 1138 Budapest, Váci út 188. 
Postacím: 1440 Budapest, Pf.: 1. 
Telefon: +36 (1) 477-1551 
E-mail cím: kghf@itm.gov.hu 

 
21.  A vizsgázó jogai és kötelezettségei:  

 
A vizsgázónak joga van a kiírt vizsgaidőpontban a vizsgán részt venni. Amennyiben 
a saját hibáján kívül a vizsga elmaradna, vagy meghiúsulna, úgy joga van ismételt 
vizsgaidőpontot kérni a vizsgadíj újbóli befizetése nélkül. Joga van a Közlekedési 
Felügyelőségnél bejelentést tenni, ha a vizsga eredményével nem ért egyet, vagy a 
zavaró eseményeket tapasztal a vizsgán. Az elméleti vizsga számítógépen történik.  

 
A vizsgázónak kötelessége a vizsga időpontjában pontosan, kulturáltan 
megjelenni. A vizsga megkezdése előtt nyilatkoznia kell arról, hogy nem áll alkohol, 
vagy kábítószer hatása alatt. Tudomásul veszi azt, hogy ha a vizsga eredményét 
bármilyen módon befolyásolni próbálja, az a vizsga azonnali befejezését jelenti és 
jegyzőkönyv készül az esetről. 

 
22.  Vizsgadíjak és azok megfizetésének módja: 

„A1” kategória:  
  
Elméleti vizsgadíj: 4.600 Ft 
Járműkezelési vizsgadíj: 4.700 Ft 
Forgalmi vizsgadíj: 11.000 Ft 
EÜ vizsgadíj: 10.000 Ft 

 
„A” kategória (ha a tanuló még nem rendelkezik semmilyen más „A” 
kategóriás jogosítvánnyal): 
 
Elméleti vizsgadíj: 4.600 Ft 
Járműkezelési vizsgadíj: 4.700 Ft 
Forgalmi vizsgadíj: 11.000 Ft 
EÜ vizsgadíj: 10.000 Ft 
 
„A” kategória (ha a tanuló két éven belül szerzett „A1” kategóriás 
jogosítvánnyal rendelkezik): 
 
Járműkezelési vizsgadíj: 4.700 Ft 
Forgalmi vizsgadíj: 11.000 Ft 
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EÜ vizsgadíj: 10.000 Ft 
 

„A” kategória (ha a tanuló több, mint két éve szerzett „A1” kategóriás 
jogosítvánnyal rendelkezik): 
 
Elméleti vizsgadíj: 4.600 Ft 
Járműkezelési vizsgadíj: 4.700 Ft 
Forgalmi vizsgadíj: 11.000 Ft 
EÜ vizsgadíj: 10.000 Ft 

 
„A” kategória (ha a tanuló két éven belül szerzett „A2” kategóriás 
jogosítvánnyal rendelkezik): 
 
Járműkezelési vizsgadíj: 4.700 Ft 
Forgalmi vizsgadíj: 11.000 Ft 
EÜ vizsgadíj: 10.000 Ft 
 
„A” kategória (ha a tanuló több, mint két éve szerzett „A2” kategóriás 
jogosítvánnyal rendelkezik): 
 
Elméleti vizsgadíj: 4.600 Ft 
Járműkezelési vizsgadíj: 4.700 Ft 
Forgalmi vizsgadíj: 11.000 Ft 
EÜ vizsgadíj: 10.000 Ft 

 
A vizsgadíjak befizetését iskolánk intézi a Közlekedési Alkalmassági és 
Vizsgaközpont felé. Kivétel: az elsősegély vizsga díja, valamint a sikertelen 
elméleti vizsgát követően - pótvizsgadíjat - a helyszínen is be lehet fizetni, ahol 
időpont-egyeztetéssel azonnal kérhető az ismételt KRESZ vizsga. 
A pótvizsgadíj összege megegyezik az alapvizsgadíj összegével. 
Amennyiben a vizsgázó késne, vagy nem jelenne meg – új vizsgaidőpontot - 
csak a vizsgadíj ismételt megfizetése után kaphat, kivéve, ha a hiányzást 
betegség okozta és erről hivatalos igazolással rendelkezik (orvosi igazolás, 
táppénzes papír). A kérelmeket - a betegség megszűnését követő 8 napon belül 
- a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpontban személyesen kell leadni. A 
KAV a határnapot elmulasztva benyújtott kérelmeket elutasítja. Vizsgánként, 
egyszer vehető igénybe az orvosi felmentés. 

 
 
 

23.  A vezetői engedély kiadása 
A vizsgáztatási előírások teljesítését a KAV vizsgaigazolás (hatósági 
bizonyítvány) kiállításával igazolja. A vizsgaigazolást a KAV – három 
munkanapon belül – a kormányhivatal részére abban az esetben adja ki, ha a 
vizsgázó eleget tett a meghatározott vizsgakövetelményeknek. A 
vizsgaigazolás kiadásához – a „K” kategóriát, valamint a külföldi hatóság által 
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kiállított vezetői engedély honosítását kivéve – az elsősegélynyújtásból előírt 
ismeretek megszerzését tanúsító, a 31/1992.XII.19.) NM rendeletben 
meghatározott , a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolást be kell mutatni. 
Vezetői engedélyt az előírt feltételek teljesítése mellett is csak olyan magyar 
állampolgár, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban 
részes tagállamok / a továbbiakban: EGT) állampolgárai számára kiadott 
tartózkodási engedéllyel rendelkező kérelmezőnek lehet kiadni, akinek 
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (szálláshelye) Magyarországon 
van, illetőleg nem magyar állampolgár ( a továbbiakban: külföldi kérelmező 
esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon 
tartózkodott. Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a 
vizsga napjától számított 2 évig kezdő vezetői engedélynek minősül. A kezdő 
vezetői engedéllyel motorkerékpáron utas nem szállítható.  
 
A jogosítvány kiváltásához az alábbi okmányokra van szükség 

● esetlegesen már meglévő vezetői engedély 
● orvosi alkalmassági igazolás 
● közúti elsősegélynyújtási ismeretek megszerzését bizonyító igazolvány 
● felmentések alapjául szolgáló okirat 
● személyazonosságot igazoló okirat 

 
A tanulók panaszaikkal, észrevételeikkel az iskolavezetőhöz fordulhatnak 
személyesen, telefonon vagy akár e-mail-be

 


