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TÁJÉKOZTATÓ; VÁLLALÁSI FELTÉTELEK; KÉPZÉSI PROGRAM; 

Kategória: „AM” (Moped) 13,5 évtől. 

Az „AM”  nemzetközi kategória, viszont a 16. életév betöltéséig csak belföldön 

jogosít vezetésre.  

Tanfolyam díj: 40000 Ft. 

! A Tantermi TANFOLYAMDÍJ TARTALMAZZA AZ EDUKRESZ 

VIZSGAFELKÉSZÍTŐ TESZTELÉST 12 ÓRA ÉS 90 NAP IDŐTARTAMBAN. 
Vizsgadíj:      KRESZ: 4 600 Ft.  

Kötelező gyakorlati óraszám: 11 óra (Menettávolság 100 km.) 

Óradíj: 8000 Ft. / óra. 

Saját motorral: 7500 Ft./óra. 

Az esetleges  pót órák díjai nem térnek el a kötelező órák díjaitól. 

Vizsgadíjak:  

Járműkezelés: 3600 Ft.           Adminisztrációs költség (magába foglalja a rutinpálya 

használatát, és a vizsga ügyintézést): 10000 Ft. (egyszeri díj) 

Forgalom: 3600  Ft.  
Az első vezetői engedély megszerzésekor elsősegélynyújtásból is vizsgát kell tenni. 

Tanfolyam díj: 15000 Ft, vizsga díj: 8200 Ft. 

Szükség lesz: kiskorú esetén szülői beleegyezés, személyi igazolvány, lakcímkártya, 

vagy diákigazolvány, adóazonosító jel. Ha a 14. életévét betöltötte, diákigazolvány 

nem fogadható el. Első befizetés: tanfolyam díj + vizsgadíj: 44 600 Ft. 

Tanfolyam indul:……………Tantermi tanfolyam helye: Eger, Csiky Sándor út 5. 

Megállapítható, hogy a jelentkezés időpontjában a vizsgálható okmányok s a tanuló 

nyilatkozata alapján a jelentkező (érdeklődő) a vizsgára bocsájtásra vagy a vezetői 

engedély kiadására vonatkozó feltételeknek: MEGFELEL   NEM FELEL MEG 

 

KRESZ tanfolyam: (16 tanóra: 12 óra KRESZ, 4 óra vezetés elmélet.  Előírt kötelező 

óraszám: 16 óra.  

Amennyiben a tanfolyam 10%-tól többet hiányzik, úgy elméleti vizsgára nem 

bocsájtható. 

A hiányzást pót foglalkozáson lehet pótolni, melynek díja: 1000 Ft/óra. 
A tanulók kötelesek a gyakorlati órákra és a vizsgákra is (KRESZ szerinti) vezetésre képes 

állapotban megjelenni. Távolmaradását köteles 24 órával előbb jelezni gyakorlati oktatójának, 

ellenkező esetben az óra pénzügyileg megtartottnak tekintendő, de nem számít levezetett órának. 

A megbeszélt időpontban 20 perc várakozási idő, kötelező! Ezt követően az óra (órák) 

megtartható.  

 

 

 

Gyakorlati oktatás: 

A motoros oktatás sajátossága, hogy a tanuló saját felelősségére vesz részt az oktatáson, 

valamint a vizsgán. Kiskorú esetén, a törvényes képviselő vállalja a felelősséget.  

Az iskola által biztosított jármű:  Honda Pal, Yamaha Cute, Yamaha Yog 

Saját motor használata esetén a hozott járműnek meg kell felelni az előírásoknak: 

kétkerekű segédmotoros kerékpár, amely hengerűrtartalma 50cm3-nél nagyobb nem 

lehet, és érvényes gépjármű kötelező felelősségbiztosítással rendelkezik. 

A kétkerekű járművek vezetőinek oktatása során a tanuló felszerelése kötelezően: 

a.) bukósisak, b.) szemüveg (a bukósisak kialakításától függően), c.) CE jelzéssel 

ellátott protektoros hosszú nadrág és protektoros dzseki, d.) protektoros kesztyű, e.) 

magas szárú, zárt cipő vagy csizma, f.) elől-hátul „T” betűjelzéssel ellátott, 

tanulónként eltérő színű vagy számozott tanulómellény, g.) a főoktatás és vizsga 

során a tanuló és az oktató közötti kapcsolatot rádió adó-vevő készülékkel kell 

biztosítani.  A C, F és G  pontban megjelölt felszerelést biztosítjuk tanulóinknak 

külön díj megfizetése nélkül!!! 
A tanfolyamra az vehető fel: 

1. Aki a szükséges életkort betöltötte: a tanuló 13 és fél évesen vehető fel tanfolyamra, 

13 év  9 hónaposan tehet KRESZ vizsgát, majd járműkezelési (rutin) vizsgát, forgalmi 

vizsgát azonban csak a 14 életévének betöltése után tehet. 

2. Rendelkezik a személyének azonosítására fényképes okmánnyal: érvényes 

diákigazolvánnyal, személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel. 

3. Kiskorú jelentkező esetén a szülő írásos beleegyezése szükséges. 

Befizetések:  A képzés díjai és vizsga díjai az ügyfélfogadó irodában, ügyfélfogadási 

időben befizethetőek számla ellenében. Az oktató pénz átvételére nem jogosult! 

Amennyiben a tanuló áthelyezését kéri a képző szerv 3 napon belül kiadja a szükséges 

igazolást, ezzel egyidőben a tanuló köteles megfizetni 20000 Ft. adminisztrációs 

költséget.  

 Felügyeleti szerv: KÖZLEKEDÉSI ALKALMASSÁGI VIZSGAKÖZPONT (KAV)   

3300. Eger, Töviskes tér 1/A 

Vezetői engedéllyel kapcsolatos információk:  

A vizsgaközpont, a sikeres vizsgáról kiállított vizsgaigazolást, az illetékes közlekedési 

igazgatási hatóság részére küldi meg. 

A vezetői engedély kiállítását a lakhelyének megfelelő Okmányirodában 

kezdeményezheti, de csak személyesen  kérheti ahová magával kell vinni okmányait, az 

orvosi alkalmasságit, valamint ha ez az első vezetői engedélye az elsősegély vizsgáról 

szóló igazolást. Az első vezetői engedély kérelmezése illetékmentes. 

Betartandó határidők: 

A tanfolyam kezdésétől számított 9 hónapon belül KRESZ vizsgát kell tenni, 12 

hónapon belül sikeres KRESZ vizsgával kell rendelkezni! Ellenkező esetben új 

tanfolyamot kell elvégezni! A képzés szigorúan tanfolyamköteles!  

A sikeres KRESZ vizsga 2 évig érvényes, tehát két éven belül sikeres forgalmi 

vizsgával kell rendelkezni a tanulónak! Ellenkező esetben elölről kell kezdenie a teljes 

képzést. KRESZ tanfolyam, KRESZ vizsga, kötelező óraszámok és km teljesítése, 

forgalmi vizsga. 
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