
Traktor és lassú jármű ("T" kategória) 

A "T" kategória fogalma 

Milyen vezetői engedéllyel vezethető? 

Még milyen jármű vezetésére jogosít? 

A tanfolyamra való felvétel feltételei 

A tanfolyam tantárgyai 

Vizsgatárgyak 

Vizsgadíjak 

A vizsgára bocsátás feltételei 

Kezdő vezetői engedély 

A "T" kategória fogalma 

Nemzeti kategória: mezőgazdasági vontató és két nehéz pótkocsi, lassú jármű és 

pótkocsi.  

Mezőgazdasági vontató: mezőgazdasági munka végzésére készült, de pótkocsi 

vontatására is alkalmas, rakfelület nélküli olyan jármű, amelyet beépített erőgép hajt és 

sík úton önerejéből 40 km/óra sebességnél gyorsabban haladni képes.  

Lassú jármű: olyan jármű, amelyet beépített erőgép hajt és sík úton önerejéből 25 

km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes. 

Oldal tetejére 

Milyen vezetői engedéllyel vezethető? ("T") 

A "T" kategóriába tartozó 

       mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija a "T" kategóriára, vagy a "B", "C", "D" és "TR" 

kategóriák valamelyikére érvényesített vezetői engedéllyel; 

       mezőgazdasági vontató és két nehéz pótkocsi a "T" kategóriára, vagy a "TR" kategória, illetve a 

"C1+E" és "C+E" kombinált kategóriák valamelyikére érvényesített vezetői engedéllyel; 

       lassú jármű és pótkocsija a "T" kategóriára, vagy bármely nemzetközi kategóriára, illetve a "TR" 

kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető. 

Oldal tetejére 

Még milyen jármű vezetésére jogosít? ("T") 

A "T" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még a kerti traktor és az 

állati erővel vont jármű, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig.  

Bármely nemzeti kategória csak belföldön történő járművezetésre jogosít. 

Oldal tetejére 

A tanfolyamra való felvétel feltételei ("T") 

Tanfolyamra az vehető fel, aki 

       16 éves, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb; 

       írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági 

feltételeknek megfelel; 

       alapfokú iskolai végzettség. 

Oldal tetejére 

A tanfolyam tantárgyai ("T") 

Alapismeretek 56 óra  

Közlekedési ismeretek  

Járművezetés elmélete 

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek Mentesítés: Klikk ide! 

http://www.autosiskolainfo.hu/jogositvany_kategoriak.php?kat=t#1
http://www.autosiskolainfo.hu/jogositvany_kategoriak.php?kat=t#2
http://www.autosiskolainfo.hu/jogositvany_kategoriak.php?kat=t#3
http://www.autosiskolainfo.hu/jogositvany_kategoriak.php?kat=t#4
http://www.autosiskolainfo.hu/jogositvany_kategoriak.php?kat=t#5
http://www.autosiskolainfo.hu/jogositvany_kategoriak.php?kat=t#6
http://www.autosiskolainfo.hu/jogositvany_kategoriak.php?kat=t#7
http://www.autosiskolainfo.hu/jogositvany_kategoriak.php?kat=t#8
http://www.autosiskolainfo.hu/jogositvany_kategoriak.php?kat=t#9
http://www.autosiskolainfo.hu/jogositvany_kategoriak.php?kat=t#0
http://www.autosiskolainfo.hu/jogositvany_kategoriak.php?kat=t#0
http://www.autosiskolainfo.hu/jogositvany_kategoriak.php?kat=t#0
http://www.autosiskolainfo.hu/jogositvany_kategoriak.php?kat=t#0
http://www.autosiskolainfo.hu/mentesites-szerkezeti.php


Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés Mentesítés: Klikk ide! 

Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás és rakodás Mentesítés: Klikk ide! 

Járművezetési gyakorlat 24 óra  

Alapoktatás 6 óra  

Főoktatás 14 óra 

Összesen: 80 óra 

Oldal tetejére 

Vizsgatárgyak ("T") 

Elmélet: Közlekedési alapismeretek írásbeli vizsga, Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás 

írásbeli vizsga.  

Gyakorlat: Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés, rutin, forgalmi vizsga. 

Oldal tetejére 

Vizsgadíjak ("T")  

Aki szóbeli vagy írásbeli elméleti vizsgát kér, annak költsége: 6.000 Ft. 

Közlekedési alapismeretek írásbeli vizsga 4.600 Ft   

Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás írásbeli vizsga 4.600 Ft   

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés gyakorlati vizsga (1.600) ? Ft   

Rutin gyakorlati vizsga 3.500 Ft   

Forgalmi gyakorlati vizsga 3.600 Ft   

Összesen 16.300 Ft   

A pótvizsga díja megegyezik az alapvizsga díjával. 

Oldal tetejére 

A vizsgára bocsátás feltételei ("T") 

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki 

       a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte; 

       16 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és 

       a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.  

(Aki meglévő lassú jármű vezetői igazolványát mezőgazdasági vontató vezetésére kívánja 

kiterjeszteni, mentesül az elméleti vizsgakötelezettség alól.) 

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki 

       az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott; 

       a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette; 

       16 éves; 

       a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek; 

       a forgalmi vizsgához sikeres rutin vizsgát tett.  

(Aki meglévő lassú jármű vezetői igazolványát mezőgazdasági vontató vezetésére kívánja 

kiterjeszteni, mentesül a tanfolyam gyakorlati részének elvégzése alól.) 

Oldal tetejére 

Kezdő vezetői engedély ("T") 

A kezdő vezetői engedélyre vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatóak nemzeti 

kategória esetén. 

Oldal tetejére 

Az információk részben a Nemzeti Közlekedési Hatóság (http://www.nkh.hu/Lapok/default.aspx) honlapjáról 

származnak.  

http://www.autosiskolainfo.hu/mentesites-biztonsagi.php
http://www.autosiskolainfo.hu/mentesites-munkavedelmi.php
http://www.autosiskolainfo.hu/jogositvany_kategoriak.php?kat=t#0
http://www.autosiskolainfo.hu/jogositvany_kategoriak.php?kat=t#0
http://www.autosiskolainfo.hu/jogositvany_kategoriak.php?kat=t#0
http://www.autosiskolainfo.hu/jogositvany_kategoriak.php?kat=t#0
http://www.autosiskolainfo.hu/jogositvany_kategoriak.php?kat=t#0
http://www.nkh.hu/Lapok/default.aspx


 


