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          A-001/2022 verzió 
 

V Á L L A L L K O Z Á S I  F E L T É T E L E K  
(„A” kategória) 

 
Cég név: RUTIN-OKT. Oktató, Továbbképző és Szolgáltató Kft. 
Cégforma: Korlátolt Felelősségű Társaság. 100% magyar tulajdon. 
Cégbírósági bejegyzési száma: 11-09-011948. Adószám: 23607976-2-11 
Engedély szám: 82/3/2006 
Iskolavezető: Liebl Béla Tel.: 0630/9496440, Mail: liebl@rutinoktatoi.hu 
Iskolavezető engedély száma: 11-14/1995  
Cím: 2500 Esztergom, Kossuth Lajos út 40.  
Tel.:06 33/500-510, Fax: 33/500-511, Mail:rutin@rutinoktatoi.hu 
Ügyfélfogadási rend: Hétfő-Csütörtök:08:30h-16:30h Péntek: 08:30h-14:30h 
Iskolavezető fogadóóra: CS:13:00h-14:00h 
Képzési engedély száma: KE/ST/82/B/1557/1/2011 
Nyilvántartásba vételi szám: B/2020/002225 

 
A képzés felügyeletét ellátó felügyeleti szerv: 
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyeztetési és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály 
Tatabánya Táncsics Mihály u.1/D 
KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. 
1028 Budapest, Vajdahunyad 45. 
 
Az elméleti tanfolyam orvosi alkalmassági igazolás hiányában is megkezdhető illetve 
befejezhető, de az a KRESZ vizsgára bocsátás feltétele. A vizsgaigazolás kiadásának 
feltétele az eredeti iskolai bizonyítvány bemutatása a Közlekedési Alkalmassági és 
Vizsgaközpontnál. 

(2500 Esztergom, Széchenyi tér 10.  
Ügyfélfogadási idő: K-CS-P-08.00h-tól 12.00h-ig.) 

 
A jelentkezési lap ügyfélszolgálati irodánkban átvehető, illetve honlapunkról 

(www.rutinoktatoi.hu) letölthető! 
 

„A” kategóriáról: 
Nemzetközi kategória. 600 cm³ hengerűrtartalom, illetve 50 kW motor teljesítmény 
fölötti motorkerékpár vezetésére nyújt jogosultságot. Az "A" kategóriára érvényesített 
vezetői engedéllyel az "A" kategórián túl vezethető még az "A2" és az "A1" kategóriába 
tartozó motorkerékpár, valamint segédmotoros kerékpár, lassú jármű és pótkocsija, 
kerti traktor és állati erővel vont jármű. Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás 
vezetői engedély a vizsga napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek 
minősül. A kezdő vezetői engedéllyel motorkerékpáron utas nem szállítható. 
 

A tanfolyamra történő felvétel feltételei: 
 

 23 és fél éves életkor vagy legalább két éve meglévő A2 kategóriás jogosítvány 
esetén betöltött 20. életév. 

 Egészségügyi alkalmasság 
 Jelentkező nem áll a járművezetéstől eltiltás alatt; 

http://www.rutinoktatoi.hu/
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 Legalább 8 általános iskolai végzettség. 
Elméleti képzés: 

 
Tantárgyak 

Közlekedési alapismeretek 
Járművezetés elmélete 

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 
 
Az e-learning rendszer a regisztrációtól számított 90 napig áll rendelkezésre, 60 óra 
tanulási időt biztosítva, és a fentiekben felsorolt modulok elsajátítására ad lehetőséget.  
Amennyiben a határidő lejár, további órák megvásárlására van lehetőség iskolánkban. 
 

Elméleti vizsga 
 

Vizsgatárgy Vizsgatárgy típusa 
Közlekedési ismeretek Számítógépes Elméleti Vizsga (SZEV) 

 
Elméleti vizsgára bocsátható a tanuló, amennyiben az e-learning tananyagot igazoltan 
elvégezte, valamint betöltötte a 24. életévét, vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb 
(23 év 9 hónap).  
 
A vizsga teljesítéséhez egy 55 kérdésből álló számítógépes, feleletválasztós tesztet kell 
sikeresen megoldani. A vizsga időtartama 55 perc, kérdésenként 1 perc a rendelkezésre 
álló idő.  Az elérhető maximális pontszám 75 pont, melyből a sikeres vizsgához legalább 
65 pontot kell elérni. 
 
Az elméleti vizsga Esztergomban a Széchenyi tér 10. címen (KAV Közlekedési 
Alkalmassági és Vizsgaközpont) tehető, melyre időpontot előre kell kérni az iskolánál. 
Az időpont foglalásakor a hatósági vizsgadíj is az iskolában fizetendő. 

 
Gyakorlati képzés: 

Gyakorlati oktatás a sikeres elméleti vizsga meglétét követően kezdhető meg. 
 

Tantárgy Minimálisan kötelező óraszám 
Vezetési gyakorlat - Alapoktatás 10 

Vezetési gyakorlat -Főokatás 16 
Forgalmi vizsga 1 

 
Gyakorlati vizsga: 

 
Vizsgatárgy Vizsgatárgy típusa 

Járműkezelési vizsga  Műszaki és járműkezelési ismeretek 
Forgalmi vezetés Vezetési gyakorlat 

 
Gyakorlati vizsgára az bocsátható aki a kötelező vezetési órákat levezette, továbbá 
betöltötte a 24. életévét, vagy legalább 2 éve meglévő A2 kategóriás jogosítvány esetén 
elmúlt 20 éves. 
 
A vizsga időpontját az oktatóval kell egyeztetni, díját az iskolában kell fizetni. A 
gyakorlati vizsga járműkezelési vizsgából, valamint egy forgalmi vizsgából fog állni. 
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forgalmi vizsga, valamint főoktatási órák csak sikeres járműkezelési vizsga után tehető, 
illetve kezdhető meg. 
 

Járműhasználat 
 

Biztosítjuk a kiválasztott kategóriához megfelelő motorkerékpárt. A kiválasztott 
kategóriához érvényes műszaki vizsgával rendelkező saját motor használata lehetséges. 
Saját motor esetén az alábbi műszaki feltételeknek kell megfelelni: 
 

Megszerezhető nemzeti kategória Saját motor műszaki feltételei 

„A” kategória 

Oldalkocsi nélküli kétkerekű 
motorkerékpár, legalább 595 cm3 és 
legalább 50kW, illetve legalább 180 kg 
terheletlen tömeg. 

 
Hiányzás pótlásának módja 

 
Elméletből a minimálisan előírt tanórákat minden tanulónak teljesíteni kell. Az esetleges 
mulasztást a Tanulónak pótolni kell. Gyakorlati vezetésnél a hiányzást szintén pótolni 
kell. Ha a gyakorlati tanóra a Tanuló hibájából marad el, az elmaradt óra díját a Tanuló 
köteles megfizetni. A pótlás időpontját az oktatóval vagy iskolavezetővel szükséges 
egyeztetni. 
 

Tanuló áthelyezésének módja 
 

A képzés bármely szakaszában lehetőség van másik iskolába történő áthelyezését kérni. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy az áthelyezési kérelmet közvetlenül a RUTIN-OKT.Kft  
iskolavezetőjének kell benyújtani. A Tanuló kezdeményezésére – az elbocsátó a képző 
szerv a „Képzési igazolás” nyomtatványt tölt ki három példányban, a hiteles adatok 
beírásával, ha képzését másik képző szervnél kívánja folytatni, Az elbocsátó képző szerv 
által kitöltött igazolás egy példánya az elbocsátó képző szervnél marad, a másik két 
példányt a Tanuló kapja meg. 
 

Résztvevő jogai és kötelezettségei 
 
Résztvevő jogai 

 A képzés megkezdése előtt megismerni a Vállalkozási Feltételeket és a képzési 
szerződés tartalmát. 

 Oktatót, gépjármű típust választani 
 Oktatójával egyeztetni a gyakorlati vezetés idejét 
 Panaszt tenni az iskolavezetőnél 

 
Résztvevő kötelezettségei 

 A képzési szerződésben vállalt kötelezettségeknek eleget tenni 
 Foglalkozásokon józan, kipihent állapotban megjelenni 
 A tanórákat vizsgadíjakat előre megfizetni 
 Munkavédelmi előírásokat betartani 
 A gyakorlati vezetési órákon időben megjelenni 
 Hiányzást pótolni 
 Forgalmi vizsga előtt nyilatkozatot tenni 

Fontos határidők 
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A tanfolyam megkezdésétől számított 9 hónapon belül a jelentkezőnek legalább 
egyszer meg kell jelennie egy elméleti vizsgaalkalmon, ill. legfeljebb 12 hónapon belül 
sikeres vizsgát kell tegyen. A sikeres elméleti vizsga elévülési határideje két év. Azaz a 
sikeres elméleti vizsgát követő két éven belül a tanulónak jogosítványt kell 
szereznie. 
 

Képzésre és vizsgáztatásra vonatkozó jogszabályok 
 

 A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 
 A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és 

vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 24/2005. (IV.21.) Korm. rendelet 
 326/2011. (XII.28.) Korm. Rendelet a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és 

visszavonásáról. 
Tandíj és befizetésének módja 

 
Megnevezés Költség 

Elméleti képzés  40.000.- Ft 

Elméleti vizsga 4.600.- Ft 

Gyakorlati óradíj 17 óra 7.900.- Ft/óra. Összesen: 134.300 Ft 

Gyakorlati óradíj saját motorkerékpárral 7.000.- Ft/óra. Összeen:119.000 Ft 

Járműkezelési gyakorlati vizsga 4.700.- Ft 

Gyakorlati vizsga (Forgalmi vizsga) 11.000.- Ft 

Összes költség:  203.600 Ft. 

Összköltség saját motorkerékpárral: 179.300.- Ft 

 
Amennyiben a jelentkező még nem rendelkezik valamilyen kategóriás jogosítvánnyal, 
vagy közegészségügyi végzettséggel, elsősegély vizsgát kell hogy tegyen. Ennek 8.200.- 
Ft-os vizsgadíját a Magyar Vöröskeresztnek kell fizetnie. 
A képzési és vizsgadíj befizetésének módja az ügyfélszolgálati irodában számla 
ellenében készpénzzel vagy csekkel illetve utalással az alábbi számlaszámra 

K&H Bank számlaszám: 10403648-36410084-00000000 
Telephelyek: 

Elméleti képzés:    Esztergom, Kossuth Lajos út 40. (RUTIN-OKT. Kft) 
Járműkezelés:   Esztergom - kertváros, Zalka M. laktanya (Tanpálya) 
Forgalmi vezetés:  Esztergom és környéke 
Váltási helyek:  Esztergom, Kossuth Lajos út 40. (RUTIN-OKT. Kft) 

 
Ügyfeleink panaszaik kivizsgálását ügyfélszolgálatunk elérhetőségein  

(2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 40. H-P 8:30-16:30h P. 08.30-14.30), illetve 
internetes honlapunkon (www.rutinoktatoi.hu) is kezdeményezhetik. 

 
 
Esztergom, 2022.01.02.                                                                                Liebl Béla 
                                                                                                                             Iskolavezető 
 

Az árváltozás jogát fenntartjuk! 

http://www.rutinoktatoi.hu/

