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Tisztelt        ! 

A Belügymín1sztériurn Nyilvántartások Vezetese'ért Felelős Helyettes Állarntitkárságához (a 
továbbfakban: BM NYHÁT) elektronikus úton érkezett, megkeresésére tekintettel, ,az alábbiak 
szerint tájékoztatom. 

Megkeresésében tájékoztatást kér az „AM'" kategóriába tartozó jánnűvek:kel kapc,Sölafban. 

A kozúti kozlekedési igazgatási feladatokról,. _a közúti k<izle'kedési okmányok k:iadásáról és 
visszavouás'ától szóló 326/20 l L. (�JI 28,,) I(t,tm, .rendelet 2,. szá1_n.)1 mell�k1ete határqzza m�g a'.Z 
„AM" katei�;nria fogalmát, az alábbiá:k szttint;1 

,;iAM�'' ka:teJ�6rfa: se:gédn10tö,rqs ker�kpátök (,rooogők}, azaz kétkerekű segédmotoros kerékpárok 
(LI t kategóri:�J vagy háromkerekű segédmot◊ros keré�párdk, :(L2.e kategóri�}, amelyek
Iegnagy,g,b� iervez�si s�bessége 45 kmfh (kivéye. azo:kat amelyeklegnagy,o:bb tervezést 

 
sebessége 

25 bnfh�n.ál :kise'.l;):lJ va:gy azzal megeg1ezik)', és az ai�bbi 
t

jeflernzők:kel rJhdelkeznek:a) kétkerekű típusnál, 1a. motor:· 
- hengerűrtai;talma W!Ill nagyobb .50 crnI-nél a belsőégésű motorok e$etében, vagy
- folyramatosan leadoft legnagyobh névleges teljes1tmén}Le nem tobb 4 kW-nál. ,elektromos
·mÓ.tor eseteben;

. , 

b) háromkerékű típusnál a motor:
-hengérürtartalma nem na:gy,obb 50 cmJ-nel,a:kulső gyújtású tnotöto'k es:etében,
- legnagyobb. hasznos teljesítmény.e nern, tobb 4 kW-nál egyéb belső�gé,sű mö.t�ta'k

esetében,. vagy
- folyamatos}in léadott legnagyobb névleges telj'esítménye nem több .4 kW-nál elektiOrn<JS

motorok ,esetéhen; Köooyű né!gyker:ekű :motorkerékpárok ;(mqpedautQ)1 amelyek
tethele.fkn tö'rnege, nerntőbb 425 k:g·�nal (L'6'e, kategória"), ,a 45 km/h-t meg 11em haladó
legnagyobb terve.zési sebességű ekktrötnö$ járművek esetében, az; al.<lcwnulátorok
fö1'1Jegét nem szátnítv�? és amely;ek

� hengetűrlartaJrna nem nagyabb 50, cm3--ne.l ,a. külső :gyújtású motorok esetében; 
- legnagyQbb hasznos teljesÍtm.enye n-em fübb· 6 kW �nál egyéb belsőégésű molprok

eset�be;n,- vagy folyamatosan leadott legnagyo'bb névleges telJesítményememtöb:b 6 kW-

nál. eiel<JrQmos moh;irn:k e-st;1téhen.
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Az Ön levelében leírtak szerinti jármű tervezési sebessége maximum 25 km/h és folyamatosan 
leadott legnagyobb névleges teljesítménye 4000 W, ezért annak vezetéséhez még nem szükséges 
az „AM" kategória megszerzése. 

A késedelmes válaszért szíves elnézését kérem. 

Budapest, 2020. szeptember „2..,g „ 
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