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Tájékoztató a képzésben résztvevők számára
Tisztelt Hölgyem, Uram!

Tájékoztatjuk Önt a BAZSÓ GYÖRGY AUTÓS-, MOTOROS ISKOLA díjszabásáról és vállalási feltételeiről.
Képzőszerv: BAZSÓ GYÖRGY egyéni vállalkozó
Cégforma: Egyéni vállalkozás; Vállalkozói nyt. szám: 51090126    Felnőttk.nyt.sz..
Iskolavezető: Bazsó György
Ügyfélfogadó iroda: 2030 Érd, Ercsi út 8. Kós Károly Szakképző Iskola          Ügyfélfogadási idő: Péntek 10-18-ig
Székhely: 2030 Érd, Bokor u. 42.
Telefon:  +36-30-493-0130
e-mail: gyorgy.bazso@  gmail.com
Honlap: www.parazsborka.hu
A Képzőszerv az „A1”, az „B+A1”, az „A” és a „B” kategóriákra, a rendeletben meghatározott elméleti és gyakorlati részből
álló teljes képzési szolgáltatást nyújt

„  B” kategória („B” kategóriába tartozik a - forgalmi engedély bejegyzése alapján – legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb 
össztömegű, a vezető ülésén kívül legfeljebb 8 állandó ülőhellyel rendelkező gépkocsi, mely lehet személygépkocsi és tehergépkocsi 
is.)

A tanfolyamra való felvétel módja: Személyesen az iskolában.
A kitöltött Jelentkezési laphoz csatolni kell: Orvosi alkalmassági igazolást. Alapfokú végzettség meglétéről a jelentkezési lapon 
nyilatkozik. A járművezetésre jogosító okmánnyal rendelkezőknek valamennyi járművezetésre jogosító okmány fénymásolatát.  
A tanfolyam helyét, kezdetének időpontját a tanfolyamra történő jelentkezéskor; a tanfolyam órarendjét, a vizsga várható 
időpontját a tanfolyamra történő beiratkozáskor közöljük.
Előírt orvosi alkalmasság:. Egészségügyi alkalmassági igazolás szükséges, melyet a háziorvos végez el.(1-es csoportú)
A tanfolyamra történő felvétel feltételei: 
Életkor: betöltött 16 és fél év 
Írni, olvasni tudás
Orvosi alkalmasság
Alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik.
Tájékoztatót átvette, szerződést aláírta. (18 év alatt szülő, vagy gondviselő is aláírta)

Elméleti vizsgára bocsátás feltétele: az elméleti tanfolyam hiányzás nélküli elvégzése, vagy e-learning tanfolyam elvégzése. 
Legfeljebb 3 hónappal fiatalabb a 17. életévénél. Alapfokú iskolai végzettségét igazoló bizonyítványát a vizsgán bemutatta.
Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei: sikeres elméleti vizsga, az előírt óraszám levezetése és menettáv teljesítése, a 17. életév 
betöltése. (5 sikertelen forgalmi vizsga esetén PÁV vizsga szükséges.)
A 20/1992.(VII.21.) KHVM rendelet és a legutóbbi 71/2003.(X.29.) GKM módosító rendelet alapján: A kategóriához tartozó 
vizsgákat sikeres közlekedési alapismeretek vizsga letételének időpontjától számított két éven belül kell letenni. A sikeres 
közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes. 
Sikertelen vizsga után legkorábban három munkanap után tehet új vizsgát.
A Vizsgaigazolást NKH Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége három munkanapot követően a vizsgázó részére 
kiállítja és kiadja ha a vizsgázó eleget tett az előírt vizsgakövetelményeknek és – külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély 
honosítását kivéve – a külön jogszabályban meghatározott igazolást bemutatta.
A Vizsgaigazolás és a vezetői engedély kiadásának feltétele a 31/1992.(XXII19.) NM rendelet szerinti Eü. Igazolás a sikeres 
elsősegély nyújtási vizsgáról.
Tanfolyam az Autósiskola szervezésében elvégezhető.
Tantárgyak, óraszámok. Órák időtartama:
Elméleti képzés:    kétféle módon lehetséges:

 tantermi oktatás - (1 oktatási óra időtartama 45 perc)  
Közlekedési ismeretek 18 ó, gépjárművezetés elmélete 6ó, szerk. és üzemeltetési ismeretek 4ó:    28 óra
A tanfolyamon való részvétel kötelező. A hiányzások pótlását lehetővé tesszük. 

 E-learning tanfolyam – elektronikus tananyag: 90nap / 60 óra
Az elméleti oktatás kezdetétől számított kilenc hónapon belül vizsgaeseménynek kell történnie és egy éven belül sikeres vizsgát kell
tenni. Az elméleti vizsga két évig érvényes.
Gyakorlati képzés: sikeres elméleti vizsgát követően érvényes vezetési karton birtokában a 17. életév betöltése előtt 3 hónappal 
kezdhető meg. (1 oktatási óra időtartama 50 perc) 
Alapoktatás: 9óra
Főoktatás: 20 óra (városi: 14 óra, országúti: 4 óra, éjszaka: 2 óra)

             összesen: 29 óra minimum: 580 km 
Vizsgák:                                                forgalmi v.: 60 perc
Összesen: 30óra
Mind az elméleti mind a gyakorlati képzés folyamán a tanórák között legfeljebb két tanóránként legalább 10 perc szünetet kell 
tartani. A szünet nem csökkenthető és nem hagyható el még a tanuló(k) kérésére sem.

Tájékoztató „B”
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Az oktatójárműveket az Autósiskola biztosítja. Típusok: Opel Astra, Seat Alhambra
A hiányzás pótlása: Az elméleti képzés során a hiányzást abban az esetben kell pótolni, ha a kihagyott órák száma meghaladja az 
összes óraszám (28) 10 %-át. Hiányzás pótlása történhet pótfoglalkozás, vagy a következő tanfolyam keretében. A hiányzás pótlása 
díjmentes. A gyakorlati elmaradt órákat, amennyiben az oktató hibájából történt a tanulóval egyeztetett időben köteles pótolni. A 
tanuló késésekor az oktató 20 percet köteles várni.
A tandíj befizetésének módja: A tandíjat a tanuló átvételi elismervény ellenében az iskolavezetőnek, vagy megbízottjának fizeti 
be.
Tandíjak: Elméleti oktatás (KRESZ, vezetéselmélet, szerk. ism.) 30.000 Ft

Gyakorlati oktatás: 30x50perc (4500 Ft/óra)   135.000 Ft
A pótórák díja megegyezik az alapoktatás díjával!!!

Tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentességek: aki a magyar nyelvet nem beszéli, mentesíthető az elméleti tárgyak 
hallgatása alól.
A 31/1992.(XIII9) NM rendelet alapján mentesek az egészségügyi vizsga alól:
 az Orvostudományi Egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerész diplomások,
 védőnők,
 az Állatorvostudományi Egyetemen szerzett állatorvosi diplomások,
 dietetikusok,
 diplomás ápolói oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők,
 mentőtisztek,
 közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek,
 gyógytornászok,
 egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek,
 egészségügyi szakoktatók,
 továbbá: minden olyan vizsgázó, aki 1984. jan. 1-je és 1992 dec. 31-e között bármely járműkategóriában vezetői engedélyt, valamint segédmotoros

kerékpárra, vagy lassú járműre járművezetői igazolványt szerzett, trolibuszvezetői igazolvánnyal rendelkezik, katonai járművezetői igazolvánnyal 
rendelkezők, továbbá aki 1969 júl.1-je és 1983 dec. 31-e között szerzett „D” járműkategóriás vezetői engedélyt.

Mentesítés a 31/1992.(XXII19) NM rendelet által meghatározott végzettség alapján, az okirat bemutatásával.
Áthelyezés: A tanuló kérésére a „Képzési igazolás” nyomtatvány két példányát 3 napon belül a Képzőszerv kiadja. A gyakorlati 
vezetés fel nem használt tandíját a tanulónak kamatmentesen visszatérítjük.
Oktatási helyszínek: Elmélet: Kós Károly Szakképző Iskola 2030 Érd, Ercsi út 8.

Forgalmi oktatás váltási helyei: Érd, Ercsi út 8. Kós Károly SzkI.;
Érd Stop Shop Áruház parkolója, vagy a tanulóval egyeztetett helyszín

A képzés felügyeletét ellátó szervezet: Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi 
Főosztály: 1141 Budapest, Komócsy u. 17-19.     Tel:  06-1-460-2244.
A tanulónak joga van a befizetett tandíjnak megfelelő szolgáltatásra, szabadon oktatót és oktatójárművet választani. Joga van 
tanulmányait más iskolában folytatni. 
A tanuló köteles az iskolával szerződést kötni. Köteles az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon pontosan, józan, kulturált 
állapotban megjelenni. 
Vizsgadíjak: Elmélet  4600 Ft

Gyakorlat: 11000 Ft 
A Képzőszerv kötelezettségei: Az elméleti oktatáshoz szükséges hely és technikai eszközök biztosítása. Az elméleti és gyakorlati 
oktatáshoz megfelelő képzettségű oktatók biztosítása. A gyakorlati oktatáshoz megfelelő műszaki és esztétikai állapotú gépjármű 
biztosítása. Vezetésre alkalmatlan állapotban történő megjelenés esetén a Képzőszervnek joga van az oktatás megtagadására. 
Tandíjbefizetés elmaradása esetén a Képzőszervnek joga van a képzést beszüntetni. Az autósiskolának joga van a mindenkori piaci 
viszonyokhoz igazítani a tandíjat. Kötelessége erről a már beiskolázott tanulókat előzetesen értesíteni.  
A vezetői engedély kiadása: A vizsgáztatási előírások teljesítését a Hatóság Vizsgaigazolás kiállításával igazolja, mely az összes 
sikeres vizsga letételét követően 3 munkanap elteltével kérhető. Be kell mutatni a Vöröskereszt által kiadott vizsgaigazolást, az 
alapfokú iskolai végzettséget igazoló okmányt:

a) A személyazonosító okmányokba bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel,
b) Az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti-, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával, 

külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem 
kötelező, ha az oklevél, vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által 
létrehozott „bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban”), valamint

c) A külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan – hatáskörrel rendelkező magyar hatóság által hozott elismerő 
határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással, vagy 3 hónapnál nem 
régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az 
adott bizonyítvány, vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.

A BMR bevezette a kezdő vezetői engedélyt a vezetői jogosultság első alkalommal történő megszerzésétől számított 2 éves 
időszakra vonatkoztatva. Kezdő vezetői engedéllyel pótkocsi nem vontatható, 18. életév betöltéséig csak belföldi közlekedésre 
jogosít.
A vezető engedély bármely okmányirodában, vagy kormány ablakban intézhető. (Vinni kell az vizsgaigazolást, orvosi alkalmasságit, 
személyazonosító okmányt.

Fogyasztóvédelmi mutatószámok: 1. n. év: ÁKO: - ; VSM: elmélet: –, forgalmi: - ;  KK: - Ft
Tanfolyamainkat folyamatosan indítjuk!

A BAZSÓ GYÖRGY AUTÓS-, MOTOROS ISKOLA nevében reméljük elégedetten, a járművezetést jól elsajátítva csatlakozik 
majd Ön is a BIZTONSÁGOSAN vezetők táborához! Sok sikert kívánunk és balesetmentes, nyugodt közlekedést!

Bazsó György                                                                  
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