
 

 

 

 

 

  
4. oldal 

A tan- és vizsgadíjak befizetésének módjai 

Beiratkozáskor egy összegben vagy kamatmentes részletekben. Befizetés az autósiskola 
ügyfélfogadó helyszínein, vagy az e-Titán rendszer „Pénzügy” menüpontján keresztül bankkártyával 

vagy átutalással lehetséges. 

1.) „A”, „A2”, „A1” kategóriáknál: 

I. részlet: beiratkozáskor esedékes elméleti tandíj és a KRESZ-vizsga díja; 39.590 Ft 

II. részlet: 1. gyakorlati óra megkezdése előtt, a gyakorlati tandíj fele és a rutin vizsga díja 

III. részlet: 1. forg.-i óra megkezdése előtt, a gyakorlati tandíj másik fele és a forgalmi vizsga díja 

2.) „A1B-vel” kategóriánál: 

I. részlet: beiratkozáskor esedékes elméleti tandíj és a KRESZ-vizsga díja; 34.590 Ft 

II. részlet: 1. gyakorlati óra megkezdése előtt, a gyakorlati tandíj és a forgalmi vizsga díja 

3.)  „AM”, valamint a 2 éven túli kategóriaváltó képzéseknél: 

I. részlet: beiratkozáskor esedékes elméleti tandíj és a KRESZ-vizsga díja; 34.590 Ft 

II. részlet: 1. gyakorlati óra megkezdése előtt, a gyakorlati tandíj fele és a rutin vizsga díja 

III. részlet: 1. forg.-i óra megkezdése előtt, a gyakorlati tandíj másik fele és a forgalmi vizsga díja 

4.) 2 éven belüli kategóriaváltó képzéseknél: 

I. részlet: beiratkozáskor esedékes, 50.000 Ft 

II. részlet: 1. gyakorlati óra megkezdése előtt, a fennmaradó tan- és vizsgadíjak 

Vizsgákról, vizsgadíjakról 

A tanulók vizsgákra való bejelentését a Vizsgaközpontnál az autósiskola intézi, így a vizsgadíjakat a 

tandíjjal együtt az iskolához kell befizetni. A pótvizsgák díjai az ugyanolyan típusú alapvizsgák 

díjaival megegyeznek. Elméleti pótvizsgát a tanuló az elméleti vizsga helyszínén is befizethet, azzal 

egy időben pótvizsga időpontot is kérhet. Gyakorlati pótvizsgát az oktatónál lehet igényelni. 

Figyelem! A tanulónak minden vizsgára magával kell vinnie érvényes személyazonosító 
igazolványát, lakcímkártyáját, és ha van, érvényes jogosítványát, valamint az első 

vizsgájára egy legalább alapfokú végzettséget igazoló bizonyítványt is eredetiben! 

(Amennyiben a tanulónak idő közben lejár a meglévő jogosítványa, akkor a lejárt jogsival és mellette 

egy friss orvosi alkalmassági papírral tud vizsgázni, feltéve, ha az orvosi alkalmassági 1 példányát a 

vizsgára való jelentkezéskor az iskolának időben leadta.) 

Az elsősegély oktatásról 
Csak abban az esetben kell, ha még nincs egyéb jogosítványa, vagy ha a meglévő jogosítványt 1984 

előtt szerezte meg! 

! A közúti járművezetői elsősegély vizsga sem az oktatásnak, sem a vizsgáknak nem 
feltétele, de a jogosítvány kiváltásának igen! Amíg nincs meg a sikeres elsősegély vizsga, 

addig a jogsi kiváltása az okmányirodában nem kezdeményezhető! 

Vizsgára való felkészüléshez a központi ügyfélfogadó helyszínünkön szervezett tantermi elsősegély-

nyújtás tanfolyamunkat ajánljuk. A tanfolyam díja 10.000 Ft, (1alkalmas). Az oktatás időpontjairól 
az iskola telefonszámán kaphat tájékoztatást.  

Elsősegély vizsga helyszínek: 
Magyar Vöröskereszt, 1117 Bp., Erőmű u. 6. vagy 1130 Bp., Váci út 67. 

Tel.: +36/1-373-0730 vagy +36/1-373-0444 

Vizsga díja: 15.500 Ft.  

Jelentkezés vizsgára: www.voroskereszt.hu/elsosegely/vizsgak 

Ha minden vizsgája megvan…. 
Gratulálunk! Ha a forgalmi vizsgáján is túl van, az iratanyag átfutása miatt várnia kell még 4 

munkanapot, és bármelyik, Önnek megfelelő okmányirodában elkészíttetheti a járművezetésre 

jogosító „jogosítvány” plasztikkártyáját, motort csak ennek birtokában vezethet majd! Az 

okmányirodába személyit, lakcímkártyát, esetleg meglévő jogosítványt, ha kellett: orvosi 

alkalmassági papírt és/vagy az elsősegély vizsgaigazolást vinni kell! Az általános hivatali eljárási 
határidő (tehát amíg a kártya megérkezik) 8 nap. Az első jogosítvány kiállítása illetékmentes, de ha 

korábban is volt már jogosítványa (pl. autóra), az új kártya kiváltása 4.000 Ft-ba kerül, amit az 

okmányirodában kapott csekken tud majd befizetni. 

Képzést engedélyező hatóság: Építési és Közlekedési Minisztérium (EKM) Cím:1054 Bp., Alkotmány u. 5. 
Email: info@ekm.gov.hu 

Felügyeletet ellátó szerv: Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. (KAV) 1119 Budapest, 

Than Károly utca 3-5. Megyei illetékesség: KAV Fővárosi Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály XI. 

Budapest, Petzvál József u. 39. Tel.: +36-1/371-3030 

 

 

 

 
 

1. sz. melléklet:   Motoros tájékoztató   2023.03.01.-től 

Kategória 

„AM” 

moped 

„A1B” 

 A1, B-s 

jogsival 

„A1” 

B-s jogsi 

nélkül 

„A2” 
Tanfolyamkezdés napja 
az előző megszerzett 
kategóriához képest… 

2 éven belül 

A1-gyel 

2 éven túl  

A1-gyel 

Normál  
(nincs előző 

motor jogsi) 

Elmélet e-learning 
távoktatás 

Ára 

max. 

180nap/75ó 
 

 

29.990 Ft 

max. 

180nap/75ó 
 

 

29.990 Ft 

max. 

180nap/75ó 

 

34.990 Ft 

- 

max. 

180nap/75ó 
 

 

29.990 Ft 

max. 

180nap/75ó 
 

 

34.990 Ft 

Gyak. min. óraszám  

(1ó=50p) 

 

 Óradíj 
 

Ára 

10+1 ó            

(de min. 
100 km!) 

 

9.000 Ft/ó 

 
99.000 Ft 

10+1 ó 

(de min.  
30 km!) 

 

9.000 Ft/ó 

 
99.000 Ft 

16+1 ó 

(de min. 
240 km!) 

 

9.000 Ft/ó 

 
153.000 Ft 

12+1 ó 

(de min. 
180 km!) 

 

9.000 Ft/ó 

 
  117.000 Ft 

8+1 ó 

(de min. 
120 km!) 

 

9.000 Ft/ó 

 
81.000 Ft 

16+1 ó 

(de min.  
240 km!) 

 

9.000 Ft/ó 

 
153.000 Ft 

Vizsgadíjak 

KRESZ 

 

rutin 
 

forgalom 

4.600 Ft 

 

3.600 Ft 

 
3.600 Ft 

4.600 Ft 

 

- 

 
11.000 Ft 

 

4.600 Ft 

 

4.700 Ft 

 
11.000 Ft 

- 

 

4.700 Ft 

 
11.000 Ft 

4.600 Ft 

 

4.700 Ft 

 
11.000 Ft 

4.600 Ft 

 

4.700 Ft 

 
11.000 Ft 

Összesen: 140.790 Ft 144.590 Ft 208.290 Ft 132.700 Ft 131.290 Ft 208.290 Ft 

Kategória „A” korlátlan 

Tanfolyamkezdés napja 
az előző megszerzett 
kategóriához képest… 

2 éven belül 

A1-gyel 

2 éven túl 

 A1-gyel 

2 éven belül 

Ak v. A2-vel 

2 éven túl 

Ak v. A2-vel 

Normál 
(nincs előző 

motorjogsi) 

Elmélet e-learning 

távoktatás 

Ára 

 

 

- 

 

max. 

180nap/75ó 
 

29.990 Ft 

 

 

- 

 

max. 

180nap/75ó 
 

29.990 Ft 

 

max.          

180nap/75ó 
 

           34.990 Ft 

 

Gyak. min. óraszám  

(1ó=50p) 
 

 

 Óradíj 

 

Ára 

16+1 ó 

(de min.  
240 km!) 

 

9.000 Ft/ó 

 

153.000 Ft 

10+1 ó 

(de min.  
150 km!) 

 

9.000 Ft/ó 

 

99.000Ft 

12+1 ó 

(de min.  
180 km!) 

 

9.000 Ft/ó 

 

117.000Ft 

8+1 ó 

(de min.  
120 km!) 

 

9.000 Ft/ó 

 

81.000 Ft 

26+1 ó 

(de min. 390 km!) 
 

 

9.000 Ft/ó 

 

243.000 Ft 

Vizsgadíjak 

KRESZ 

 

rutin 

 
forgalom 

 

- 
 

4.700 Ft 

 

11.000 Ft 

4.600 Ft 
 

4.700 Ft 

 

11.000 Ft 

- 
 

4.700 Ft 

 

11.000 Ft 

4.600 Ft 
 

4.700 Ft 

 

11.000 Ft 

4.600 Ft 
 

4.700 Ft 

 

11.000 Ft 

Összesen: 168.700 Ft 149.290 Ft 132.700 Ft 131.290  Ft 298.290 Ft 

S.O.S Autós- Motoros Iskola 

Képzést folyt. szerv.: S.O.S Autósiskola Kft.  
Felnőttképzési regisztrációs szám: B/2020/000495 

Cg.: 01-09-887893    1147 Budapest, Kerékgyártó u. 108.  

Iskolavezető: Hartman Ádám    Tel.: +36-70/337-0764 

www.sosjogsi.hu  Tel.:+36-70/340-4040  E-mail: info@sosjogsi.hu 

Ügyfélfogadó helyszínek:  

1074 Bp., Hársfa u. 21. – Bankkártya elfogadó hely! 
hétfő - péntek 08:00–18:00  szombat  09:00-12:00 

1149 Bp., Nagy Lajos kir. útja 169. - kedd, csüt 16:00-18:00 
 

Bankszámla: S.O.S Autósiskola Kft. 10401952-00019735-00000005 
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http://www.voroskereszt.hu/elsosegely/vizsgak
http://www.sosjogsi.hu/
mailto:info@sosjogsi.hu


 

 

Elméleti tanfolyam és vizsga 

Az elméleti oktatás e-learning formában történik. Számítógép és internet kell hozzá. 

Az elméleti tanfolyam menete: 

A felnőttképzési szerződésben megadott e-mailcímére az E-titán nevű weboldaltól hamarosan kapni fog 

egy regisztrációs e-mailt, amiben le van írva, hogy mit kell tennie a programhoz való hozzáféréshez. Ha 

ez az email megérkezik, akkor 30 napon belül regisztrálni kell és el kell kezdeni a tanulást, mert ha az idő 

letelik, a program többé már nem enged hozzáférést a fiókhoz. Regisztráció, valamint elmulasztott 

regisztrációs határidő után az elméleti tandíj semmilyen esetben nem jár vissza. 

Az e-learning tanfolyam felépítése tematikus. Témakörről témakörre fokozatosan haladva engedi a tanulót 
előrehaladni a tananyagban. A témakörök végén próba teszttel kell bizonyítania, hogy megértette az 

aktuális témakörben olvasottakat. A program csak akkor engedi tovább a következő fejezetre, ha 

sikeresen teljesítette a próbatesztet.  

A program az első belépéstől számítva 180nap/75óra hozzáférést biztosít a tananyaghoz és a 

tesztanyaghoz, ezen az időn belül kell a tananyagot feldolgozni, egyéni haladási ütemben. 

Ha a tananyagot befejezte, a rendszer „képzési igazolást” küld a tanulónak és az iskolának is, melyet 
követően az autósiskola automatikusan keresi a tanulót az elméleti vizsga egyeztetésének ügyében. 

A tanfolyam elvégzését követően a fennmaradt időben tanulónak lehetősége van az elméleti vizsgáig a 

program vizsgafelkészítő tesztjeit használni. A vizsgafelkészítő próbatesztek az oldalon mindaddig 

inaktívak maradnak, amíg a tanuló a tananyaggal nem végzett.  

Hosszabbítás (30nap/10óra): 7.500 Ft  

            /Számítástechnikai probléma esetén segítségnyújtás: +36 1 577 0222 E-educatio Kft./ 

Figyelem! Az elméleti tanfolyam megkezdését követő 9 hónapon belül kell az első KRESZ 

vizsgán megjelenni, továbbá tanfolyam megkezdését követő 1 éven belül a vizsgának 

sikerülnie is kell, ellenkező esetben jogszabály alapján a teljes elméleti tanfolyamot meg kell 

ismételni! 

 

 

KRESZ vizsgára való jelentkezés feltételei 

 befejezett elméleti tanfolyam, e-learning képzési igazolás megléte 

 Aláírt jelentkezési lap  

 Alkalmassági vélemény a háziorvostól, ha nincs „B” kategóriás jogosítványa (mopedhez nem 

kell). Ára 7.200 Ft. 

 nyilatkozat alapfokú végzettség meglétéről (FIGYELEM! A legalább alapfokú 
végzettséget igazoló (befejezett 8 általános) eredeti bizonyítványt az első vizsga 

alkalmával magával kell vinni és a vizsgabiztosnak be kell mutatni!) 

 ha van már valamilyen jogosítványa, akkor arról egy másolat 

 autósiskolánál beiratkozáskor első részletként befizetett első részlet 

A KRESZ vizsga: számítógépes vizsgaprogram, 55 kérdésből áll. Minden kérdésre 1 perc válaszidő áll 

rendelkezésre. Az 55-ből 10 kérdés 3 pontot ér, így a tanuló összesen 75 pontot tud elérni a vizsgán, 

melyből legalább 65-öt el kell érni a sikeres vizsgához./Kivéve AM: össz. 25kérdés, max. 5 hibapont/ 

! Ha nem sikerül a motoros KRESZ-vizsga, az a meglévő B-s jogosítványt nem veszélyezteti! 

A gyakorlati oktatásról 

Ha a kategória előírja a KRESZ-vizsgát, akkor a gyakorlatot csak sikeres KRESZ-vizsga után lehet 

elkezdeni (kivéve „A1” „B”-vel)! 

! A KRESZ-vizsga 2 évig érvényes, ezen a 2 éven belül kell a forgalmi vizsgát letennie, 

ellenkező esetben a teljes tanfolyamot és a vizsgákat elölről kell kezdeni! 

! Ha valaki kategóriából adódóan elméleti tanfolyam mentességet élvez, akkor gyakorlati 

vizsgáit 12 hónapon belül kell sikeresen teljesíteni, ellenkező esetben a teljes tanfolyamot 

és vizsgákat elölről kell kezdeni!  
A gyakorlati órákra való bejelentkezés módját a helyszíntől függően a beiratkozáskor egyeztetjük. 

Gyakorlati vezetés tudnivalók: 

www.motorospalya.hu 

Gyakorlati vezetés, és vizsga helyszínek: 

 Budapest, XIV. ker. Írottkőpark 1. szám alatti 

vizsga- és tanpálya, illetve annak környéke 

 Budaörsi úti virágpiac alatti vizsga- és tanpálya, 

illetve annak környéke 

Elméleti és gyakorlati vizsgát minden esetben csak az előírt kötelező óraszámok és 

menettávolságok meghallgatása/elvégzése után lehet tenni! 

AUTOMATA! 

Iskolánkban lehetőség van az „A1” es kategóriát külön kérésre automata váltós motorral megszerezni. 
Ez esetben a gyakorlás és a vizsga is automata motoron történik. Az automata motorral 

megszerzett jogosítvánnyal a későbbiekben is csak automata motort vezethet! 

Iskolánkban az „AM” kategóriát automata, valamint váltós robogóval is oktatjuk! A beiratkozók 

nagy többsége automata robogóval szeretne tanulni és vizsgázni, de így a megszerzett 

jogosítvánnyal a későbbiekben is csak automata robogót vezethet! 

Gyakorlati pótórák díjai, igénylésük módja 

Figyelem! 2013. augusztus 15-től a Közlekedési Hatóság a minimum óraszámokon kívül 

minden kategóriához meghatározott egy minimálisan teljesítendő km-számot! Amennyiben 

Tanuló a minimum óraszámmal nem érte el az előírt menettávolságot, úgy a kívánt km 
megszerzéséig kötelezően pótórát kell vennie! (lásd táblázat) 

Gyakorlati foglalkozáson a Tanuló felkészültségi szintjét az oktatónak kell felmérnie. Ha az oktató 

objektív megítélése szerint a Tanuló a kötelező óraszám, valamint az előírt kötelező menettáv 

teljesítése után sincs még vizsgaérett állapotban, az oktató javaslatára közös megegyezés alapján a 

Tanuló pótórákat tud venni. A gyakorlati pótóra díja a kategória alapórájának díjával megegyező, a 

gyakorlaton kell megigényelni az oktatónál, és akár alkalmanként is lehet fizetni. 

Díjfizetés 

A képzéssel kapcsolatos díjak beszedésére és számla kiállítására kizárólag a képző szerv jogosult. Az 
autósiskolának számla ellenében megfizetett díjak minden képzéssel kapcsolatos költséget 

tartalmaznak. A képzésben közreműködő szakoktató a tanulótól díj vagy ellenszolgáltatás átvételére 

nem jogosult. 

Megszerezhető 

nemzetközi kategória 

Kategóriával 

vezethető 

Kategóriának megfelelő 

saját motor használat 

műszaki feltételei 

Jelentkezés 

életkori 

feltétele  

„A”  

korlátlan motor jogsi 

motorkerékpár 
teljesítmény-korlátozás 

nélkül 

oldalkocsi nélküli kétkerekű 

motorkerékpár, legalább 595 

cm3, legalább 50kW, legalább 

180 kg terheletlen tömegű 

23,5 év 

 

„A” bármilyen 
kategóriaváltással   

motorkerékpár 

teljesítmény-korlátozás 

nélkül 

oldalkocsi nélküli kétkerekű 

motorkerékpár, legalább 595 
cm3, legalább 50kW, legalább 

180 kg terheletlen tömegű 

24 év 

/vagy 20 év 

legalább 2 éves 

„A2”jogsival/ 

 

„A2” motor jogsi 

motorkerékpár, max. 35 

kW-os teljesítményig, 

teljesítmény/saját 

tömeg aránya 0,2 

kW/kg-ig 

A2 kategóriába sorolható, 

oldalkocsi nélküli kétkerekű 

motorkerékpár legalább 245cm3-

vel és legalább 20kW 

motorteljesítménnyel 

17,5 év 

„A2” 
bármilyenkategóriaváltással 

motorkerékpár, max. 35 

kW-os teljesítményig, 

teljesítmény/saját 

tömeg aránya 0,2 

kW/kg-ig 

A2 kategóriába sorolható, 

oldalkocsi nélküli kétkerekű 

motorkerékpár legalább 245 

cm3-vel és legalább 20kW 

motorteljesítménnyel 

18 év 

„A1” 

motorkerékpár 125 cm3-

ig; teljesítménye 11kW-

ig; teljesítmény/saját 

tömeg aránya 0,1 

kW/kg-ig 

kétkerekű motorkerékpár 120-

125 cm3között; teljesítménye 
11kW-ig; teljesítmény/saját 

tömeg aránya 0,1 kW/kg-ig 

15,5 év 

„A1” „B”-vel („B125”) 

motorkerékpár 125 cm3-

ig; teljesítménye 11kW-

ig; teljesítmény/saját 

tömeg aránya 0,1 

kW/kg-ig 

kétkerekű motorkerékpár 120-

125 cm3-ig; teljesítménye 
11kW-ig; teljesítmény/saját 

tömeg aránya 0,1 kW/kg-ig 

meglévő „B” 
kat. jogsi 

„AM” (Moped) 

- segédmotor (max. 50 

cm3) 

+ állati erővel vont 

jármű  

+ kerti traktor 

segédmotor max. 50 cm3 

13,5 év 

(külföldön csak 
16 éves kortól 

lehet vezetni!) 

3. oldal 2. oldal 

 
 


