
5. számú melléklet a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelethez *  

A 2003. év december 1-jét követően oktatásba bevont járművekre vonatkozó 
előírások 

1. A járművek követelményei kategóriánként 

„A1” kategória 

Olyan kétkerekű motorkerékpár, amelynek teljesítménye a 11 kW-ot és teljesítmény/tömeg 
aránya a 0,1 kW/kg-ot nem haladja meg, továbbá legalább 90 km/h sebesség elérésére alkalmas. 

A belsőégésű motor hengerűrtartalma legalább 120 cm3, elektromos meghajtás esetében a 
teljesítmény/tömeg arány legalább 0,08 kW/kg. 

„AM” kategória 

„AM” kategóriába tartozó kétkerekű jármű, amelynek tervezési sebessége nem több mint 45 
km/h (kivéve azokat a kétkerekű járműveket, amelyek tervezési sebessége 25 km/h-t nem 

haladja meg), a motor hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél vagy a motor legnagyobb 
hasznos motorteljesítménye nem több 4 kW-nál. 

„A” kategória 

2018. december 31-éig: „A” kategóriába tartozó oldalkocsi nélküli kétkerekű motorkerékpár, 

legalább 595 cm3 hengerűrtartalommal és legalább 40 kW motorteljesítménnyel. 

2019. január 1-jétől: „A” kategóriába tartozó oldalkocsi nélküli kétkerekű motorkerékpár, 

legalább 595 cm3 hengerűrtartalommal (amennyiben elektromos motorral van felszerelve, 
teljesítmény/tömeg aránya legalább 0,25 kW/kg), legalább 180 kg terheletlen tömeggel és 
legalább 50 kW motorteljesítménnyel. 

„A2” kategória 

Oldalkocsi nélküli motorkerékpár, amelynek hengerűrtartalma legalább 395 cm3, a motor 
teljesítménye legalább 20 kW, de nem több 35 kW-nál, a motorkerékpár teljesítmény/tömeg 
aránya nem haladja meg a 0,2 kW/kg-ot. Amennyiben a motorkerékpár elektromos motorral 
van felszerelve, annak teljesítmény/tömeg aránya legalább 0,15 kW/kg. 

„B1” kategória 

„L7e” kategóriába tartozó legalább két ülőhellyel rendelkező négykerekű motorkerékpár, 
amely legalább 60 km/óra sebesség elérésére képes. 

 

 



„B” kategória 

„B” kategóriába tartozó négykerekű személygépkocsi, amely az alábbi jellemzőkkel és 
felszerelésekkel rendelkezik: 

a) jellemzők: 

aa) legalább 5 személy befogadóképesség, 

ab) legalább négyajtós kivitel, 

ac) legalább 100 km/óra sebesség elérésére alkalmas; 

b) kötelező felszerelések és tartozékok: 

ba) a járműnek legalább négy ülését fejtámlával kell felszerelni, amennyiben azt a gyári 
kialakítás lehetővé teszi, 

bb) olyan oldalhelyes irányjelző visszajelző, amely az oktatói és a hátsó ülésekről is jól 
láthatóvá teszi az irányjelző működését, 

bc) kettős pedálrendszer, amely a járművezető melletti ülésből is biztosítja az üzemi 
pedálokkal elérhető szabályozást. A pótfék hatásosságának el kell érnie az üzemi fék 
hatásosságának legalább 90%-át, 

bd) három darab visszapillantó tükör, amely a vezetőülésből biztosítja a jármű mellett lévő 
mindkét oldali forgalmi sávra történő hátralátást [a közúti járművek forgalomba helyezéséről 
és forgalomban tartásáról szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: 6/1990. 
(IV. 12.) KöHÉM rendelet) 78. § (1)-(2) bekezdése alapján], 

be) két darab pót-visszapillantó tükör, amely a vezető melletti ülésből biztosítja a jármű 
mellett lévő mindkét oldali forgalmi sávra történő hátralátást (a két jobb oldali külső 
visszapillantó tükör egy olyan kialakítású tükörrel is helyettesíthető, amely a vezető- és a vezető 
melletti ülésből is biztosítja a jármű mellett lévő jobb oldali forgalmi sávra történő hátralátást). 

„B” kategória a mozgáskorlátozottak képzéséhez: 

„B” kategóriába tartozó négykerekű gépkocsi, amely az alábbi jellemzőkkel és 
felszerelésekkel rendelkezik: 

a) a mozgáskorlátozott anatómiai és fiziológiai állapotának megfelel; 

b) a szakértői bizottság egyedi műszaki előírásainak megfelelően átalakított [a közúti 
járművezetők egészségügyi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM 
rendelet alapján], 

c) a járművezető melletti ülésből működtethető, az üzemi fékberendezésre ható pótfék 
pedállal van felszerelve. A pótfék hatásosságának el kell érnie az üzemi fék hatásosságának 
legalább 90%-át, 



d) két darab pót-visszapillantó tükörrel van ellátva, amely a vezető melletti ülésből biztosítja 
a jármű mellett lévő mindkét oldali forgalmi sávra történő hátralátást (a két jobb oldali külső 
visszapillantó tükör egy olyan kialakítású tükörrel is helyettesíthető, amely a vezető- és a vezető 
melletti ülésből is biztosítja a jármű mellett lévő jobb oldali forgalmi sávra történő hátralátást). 

„B” kategória 96. kód megszerzésére irányuló képzésben a járműnek meg kell felelnie a 
„BE” kombinált kategóriás képzésbe bevont jármű ezen mellékletben előírt műszaki 
követelményeivel, amely járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömegének a 
3500 kg-ot meg kell haladnia, de nem haladhatja meg a 4250 kg-ot. 

 


