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Szerződés „A”, „A1” 

Bazsó Borbála egyéni vállalkozó Autós-, Motoros Iskolája 

Cím: 2049 Diósd Névtelen köz 3057hrsz.                                                                                                                                        

Felnőttképzési nyilv.szám: 00168-2008 

Fk.tev. azon.: 533020 

www.parazsborka.hu    e-mail: parazsborka@t-online.hu 

T: +36-20-9355-624, +36-30-493-0130 

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS 

„A”, „A1” kategória 
 
amely létrejött egyrészről Bazsó Borbála egyéni vállalkozó Autós- Motoros Iskolája  

székhely: 2049 Diósd Névtelen köz 3057hrsz        Vállalk. Ig sz.:ES-278395 

ügyfélfogadás: 2030 Érd, Ercsi út 8. Kós Károly Szakképző Iskola         Pénteken: 10-18-ig 

Tel: +36-20-9355-624,  +36-30-493-0130  

e-mail: parazsborka@t-online.hu 

iskolavezető: Bazsó György 

felnőttk. nyilv.  szám: 00168-2008 

mint a felnőttképzést folytató intézmény   

másrészről 

név:   ........................................................................................................ szem.ig.szám.: ............................................  

szül. hely, idő:  .........................................................................................  

állampolgárság: ........................................................................................  

lakcím:  ........................................................................................................  

tartózkodási hely  ..............................................................................  

Anyja lánykori neve:  ..............................................................................   

Tel.:  ........................................................ e-mail cím:  .............................................................................  

 mint a képzésben részt vevő között. 

A felnőttképzési szerződés a felek között az alábbi feltételekkel jött létre: 
A képzés feltételei 

1. A képzési program neve:  

533020  Közúti járművezetői kategóriás szakképesítések: „B” „A” „A1” „B+A1”  

2. A képzés célja: 

A képzés célja a tanfolyamra jelentkezőket olyan motorkerékpár-vezetőkké képezni, akik képesek önállóan, kezdő szinten, 

biztonságosan, hatékonyan és kultúráltan közlekedni, s a megszerzett vezetői engedély birtokában járművezetőként szerzett 

tapasztalataikat felhasználva továbbfejlődni. 

3. A megszerezhető képzettség, kompetencia:  

Elsajátítja a gépjárművek vezetéséhez szükséges ismereteket, jártasságot és magatartási formákat, melyek képessé 

teszik:  

- a forgalmi veszélyhelyzeteket felismerni és felmérni azok veszélyességének mértékét, 

- megfelelő mértékben az irányítása alatt tartani a gépjárművet úgy, hogy ne okozzon veszélyes helyzeteket, illetve ilyen 

helyzetben megfelelően tudjon reagálni, 

- a közúti közlekedés szabályait betartani, különösen azokat, amelyek célja a közúti balesetek megelőzése és a forgalom 

folyamatosságának fenntartása, 

- a járműben minden jelentősebb műszaki meghibásodást észlelni, különösen azokat, amelyek biztonsági veszélyforrást 

jelentenek, és azokat megfelelő módon meg tudja javíttatni, 

- számításba venni a vezetői magatartást befolyásoló minden tényezőt (pl. alkoholt, fáradtságot, gyenge látást stb.) annak 

érdekében, hogy megőrizze a biztonságos vezetéshez szükséges készségek teljes szintjét, 

- a többiek iránti tiszteletadással elősegíteni valamennyi közúti közlekedő, különösen a leggyengébbek és a 

legvédtelenebbek biztonságát. 

Megszerzett:  
- „A” kategóriás vezetői engedélyével vezetheti : Oldalkocsi nélküli motorkerékpárok legalább 180 kg terheletlen tömeggel és legalább 50 

kW teljesítményű motorral. Amennyiben a motorkerékpár belső égésű motorral van felszerelve, annak hengerűrtartalma legalább 600 cm 3. 

Amennyiben a motorkerékpár elektromos motorral van felszerelve, annak teljesítmény/tömeg aránya legalább 0,25 kW/kg;”;  

-  „A1” kategóriás vezetői engedélyével vezetheti:  (A1 kategóriájú, oldalkocsi nélküli motorkerékpárok, amelyek teljesítménye a 11 kW-ot, 

teljesítmény/tömeg aránya pedig a 0,1 kW/kg-ot nem haladja meg, és amelyek képesek legalább 90 km/h sebesség elérésére. Amennyiben a 

motorkerékpár belső égésű motorral van felszerelve, annak hengerűrtartalma legalább 120 cm3 . Amennyiben a motorkerékpár elektromos motorral 

van felszerelve, annak teljesítmény/tömeg aránya legalább 0,08 kW/kg;  

Személyes kompetenciák: Felelősségtudat, Önfegyelem, Stressz tűrő képesség, Önfejlődés,   

Szorgalom 

Társas kompetenciák: Udvariasság, Kezdeményezőkészség, Határozottság, Tolerancia 

Segítőkészség 

Módszerkompetenciák: Gondolkodás, Problémamegoldás, Ismeretek helyénvaló alkalmazása,  

Problémamegoldás, hibaehárítás 

 

 

 
 

http://www.parazsborka.hu/
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A képzés tematikáját a képzési program tartalmazza, azt a résztvevők előzetesen megkapják. 

4. A képzésbe való bekapcsolódás feltételei: 

Írni- olvasni tudás, mely tudását a Résztvevő a Jelentkezési lap kitöltésével igazolja. 

- Orvosi alkalmasság (kivéve: „M” kategória) 

-  „A1” kategóriára történő jelentkezés esetén: betöltött 15 és fél év, 

- „A” kategóriára történő jelentkezés esetén: betöltött 24 év;  

Általános iskola 8. osztályának elvégzésének igazolása. 

5. A képzéshez kapcsolódó szolgáltatások, előzetes tudásszint felmérés beszámítása 

A Képzőszerv  az „A1”,  a „B+A1” az „A” és a „B” kategóriákra, a rendeletben meghatározott elméleti és gyakorlati részből álló 

teljes képzési szolgáltatást nyújt. 

A képzéshez a képző a következő 2 díjmentesen igényelhető szolgáltatást ajánlja fel: 

1. előzetes tudásszint felmérés 

2. képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás 

- Ezekből a résztvevő írásos nyilatkozata alapján igényelt szolgáltatás: ............................................................................ 

- Résztvevő nyilatkozik, hogy szolgáltatást nem kíván igénybe venni, és beszámítást, felmentést nem kér. 

 A Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége előírása szerint az előzetes tudásszint felmérése alapján a kötelező 

elméleti és gyakorlati tanórák látogatása alól felmentés nem adhat. 

 A résztvevőnek a képzés során nyújtott teljesítménye ellenőrzésének értékelésének módja: 

Az elméleti képzés során a tudásszint felmérése egyénileg kitöltött gyakorló tesztlapokon és ezek szóbeli kiértékelésével 

történik.  

A gyakorlati képzés során a tudásszint felmérése járművezetés közben a különböző közlekedési helyzetekben alkalmazott 

megoldások szóbeli értékelésével történik. 

6. A vizsgára bocsátás feltátelei:  

Elméleti vizsgára bocsátás feltétele: az elméleti tanfolyam hiányzás nélküli elvégzése 

Járműkezelési vizsgára bocsátás feltétele: A vizsgára bocsátás feltétele az előírt óraszám levezetése. 

Forgalmi vizsgára bocsátás feltétele sikeres járműkezelési vizsga és az előírt óraszám levezetése. 5 sikertelen forgalmi vizsga 

esetén PÁV vizsga szükséges. 

7. A vizsga szervezésének módja formája 

Az elméleti képzés végén  ( a Képzőszerv szervezésében és a Közlekedési Felügyelőség lebonyolításában) Hatósági -számítógépen 

kitöltendő- írásos tesztvizsgát kell tenni KRESZ-ből a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Vizsgabázisán.  

A gyakorlati képzés végén ( a Képzőszerv szervezésében és a Közlekedési Felügyelőség + a Képzőszerv lebonyolításában) 

Hatósági gyakorlati Járműkezelési vizsgát és Forgalmi vizsgát kell tenni. 

A kiképzett járművezetők vizsgáztatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL.törvány II.fejezet 21.§-a a) ésc) pontja alapján a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Vizsgáztatási 

Osztálya  illetékes az előre bejelentett tanfolyam halyének függvényében. 

8. A képzés eredményes elvégzése esetén kiadott dokumentum:  

A Vizsgaigazolást a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége három munkanap elteltével kiállítja és kiadja, ha a 

Résztvevő 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. 

9. A képzés helyszínei:  

Elméleti képzés helyszíne:  Kós Károly Szakképző Iskola 2030 Érd Ercsi út 8. 

Gyakorlati képzés helyszínei.: 
 - Járműkezelési  oktatás: Érd Széles úti Piac 

- Forgalmi oktatás váltási helyei: Kós Károly Szk.I. Érd, Ercsi út 8.; Érd Stop Shop Áruház Parkolója; illetve esetenként a 

résztvevő egyéni igénye alapján, az oktatóval történt megbeszélés alapján.  

10. A képzés időtartama, ütemezése 

A választott kategória:............................................................... 

A tanfolyam száma:...................................................................... 

A képzés kezdetének időpontja: 2014. ....................................................................................... 

helye: Érd, Ercsi út 8. 

1. Elméleti képzés:   Összóraszáma:   28óra   (1 okt. óra  45 p, óraközti szünetek: 10p) 

o közlekedési ismeretek: 18 óra 

o gépjárművezetés elmélete: 6 óra 

o szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 4 óra 

Időütemezése:  egymást követő heteken heti 3nap: hétfő, kedd, csütörtök 

 napi  4óra.  

Az elméleti vizsga várható időpontja: ............................................................................................................... 

helye: Szigetszentmiklós, Csepeli út 180/6. hrsz. 

2. Gyakorlati képzés:    

A járműkezelési gyakorlat sikeres KRESZ vizsga után kezdhető meg.   

„A” kategória 
Gyakorlati képzés:  Összóraszáma: 27óra  (1 oktatási óra  50 perc, óraközi szünetek: 10perc) 

Alapoktatás: Járműkezelés:  10óra 

Főoktatás: A forgalmi oktatás sikeres járműkezelési vizsga után kezdhető meg 

Városi: 11óra 
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Országúti (200 km):  5óra 

Vizsgák:  járműkezelési v.: 20 perc; forgalmi v.: 50 perc 

Összesen:  27óra 

 „A1” kategória 
Gyakorlati képzés:     Összóraszáma: 17óra   (1 oktatási óra  50 perc, óraközi szünetek: 10perc) 

Alapoktatás: Járműkezelés:  6óra 

Főoktatás: A forgalmi oktatás sikeres járműkezelési vizsga után kezdhető meg 

Városi: 8óra 

Országúti (60km):  2óra 

Vizsgák:  járműkezelési v.: 20 perc; forgalmi v.: 50 perc 

Összesen:  17óra 

A képzés befejezésének várható időpontja: Az egyes Résztvevők jártasságainak és készségeinek fejlődése, valamint a 

képességeinek kialakulásának függvényében különböző lehet . 

11. Az elméleti tanórákról, a gyakorlati foglalkozásokról, illetve a konzultációkról való megengedett hiányzás mértéke, és 

ennek túllépése esetén a képzésben résztvevőt érintő következmények  

Az elméleti tanfolyamon való részvétel kötelező. A hiányzások pótlását külön –egyénileg egyetetett időpontban- konzultáción való 

részvétellel tesszük lehetővé, külön díjfizetés ellenében. 

A gyakorlati órákon a részvétel egyénileg, az oktatóval való egyeztetés alapján történik. Az előírt számú órákon való részvétel 

kötelezö. A hiányzások pótlására is egyéni egyeztetés alapján van lehetőség. 

12. A képzés díjai: 

ÁRTÁBLÁZAT 2014 

 Kategó

riák: 

 A1 A B B + A1  

 Össz  87 900 Ft 121 300 Ft 140 600 Ft 30 000 Ft 

Elmélet  20 000 Ft 20 000 Ft 20 000 Ft 6 000 Ft 

Gyakorlat  47 600 Ft 81 000 Ft 105 000 Ft 8 400 Ft 

   2800/ó 3000/ó 3500/ó 2800/ó 

Vizsgadíjak    K  4 600 Ft 4 600 Ft 4 600 Ft 4600 Ft 

 Jk  4 700 Ft 4 700 Ft - - 

 F  11 000 Ft 11 000 Ft 11 000 Ft 11 000 Ft 

A pótvizsgák díjai megegyeznek az alapvizsgák díjaival!. 
(A felajánlott szolgáltatások, azaz az „Előzetes tudásszint felmérés valamint a „Képzési szükségletek felmérése és képzési 

tanácsadás” díját, amennyiben igénybe veszik, magában foglalja)  

A tandíj a tanfolyamra történő beiratkozáskor, készpénzben nyugta ellenében kerül befizetésre. 

13. A képzési költségek viselője, a képzési díj fizetésének módja, forrása 

A képzési költséget viselő megnevezése:   .........................................................................................  

A képzési díj fizetésének módja: készpénz 

A képzési díj fizetésének időütemezése: 

Az elméleti képzés megkezdését megelőzően:   „A” „A1”: 20000 Ft  

Az elméleti vizsgát megelőzően (vizsgadíj):  „A” „A1”: 4600 Ft  

A gyak. képz. megkezdését megelőzően: „A”: 72900Ft / „A1”: 45900Ft  

A gyakorlati vizsgákat megelőzően (vizsgadíj):  

járműkezelési vizsgát megelőzően: „A” „A1”: 4700 Ft  

forgalmi vizsgát megelőzően:  „A” „A1”: 11000 Ft  

Azokkal a résztvevőkkel kapcsolatban, akik a képzővel e szerződést megkötötték, de mulasztásuk meghaladja a 10. pontban 

rögzített mértéket, a képzőt  a költségviselő felé díj visszatérítési kötelezettség nem terheli. 

A képzés nem állami vagy EU forrásból származó támogatással valósul meg. (Vagy: A megrendelő költségviselő a képzés díjának 

saját dolgozói részére szakképzési hozzájárulása terhére jogszabályban rögzített mértékét számolja el.) 

14. A képző intézmény és a képzésben részt vevő vállalásai 

A képző vállalja: 

1. Garantálja, hogy a képzés idején rendelkezik az intézmény és a képzési program érvényes nyilvántartásával 

2. Megszervezi és lebonyolítja az elméleti és gyakorlati képzést az előzőekben rögzített feltételekkel. 

3. A képzés helyén biztosítja a személyi és tárgyi feltételeket, elkészíti illetve vezeti a jogszabályban előírt dokumentumokat.  

4. Kötelezettséget vállal a benyújtott oktatási program teljesítésére, felelősséget vállal a képzés minőségéért, a 

közreműködők oktatási tevékenységéért. 

5. A tanfolyam elvégzése után a Résztvevőt tájékoztatja a –Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 

kirendeltségén átveendő- Vizsgaigazolás átvételének módjáról és feltételeiről.  

6. Amennyiben a képzéssel kapcsolatban panasz merül fel, a Panaszkezelési szabályzatban rögzített időn belül vállalja annak 

kivizsgálását, eredményéről és jogos panasz esetén a megtett intézkedéséről, a hiányosság megszűntetéséről a résztvevőt 

tájékoztatja. 

A képzés felügyeletét ellátó szervezet: Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége: Budapest, Komócsy u. 17-19.  

Tel: 06-1-3833-152;   06-1-460-2244. 

7. A résztvevő által rendelkezésére bocsátott adatokat az adatkezelési előírásoknak megfelelően kezeli, azt jogosulatlannak ki 

nem szolgáltatja. 

A képzésben résztvevő vállalja: 
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1. Elfogadja az oktatás rendjét, részt vesz az órarend szerinti órákon. 

2. Teljesíti az oktatás rendjébe illesztett írásbeli és szóbeli feladatokat. 

3. A biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi előírásokat betartja. 

4. Nem tanúsít olyan magatartást, amely a felnőttképzésben résztvevő társait, oktatóit, illetve a képző érdekeit sértené vagy 

károsítaná. 

5. Az elméleti oktatás során a jelenléti íven, a gyakorlati oktatás során a Vezetési Kartonon megjelenését minden 

foglalkozáson aláírásával hitelesíti. 

6. A képző által rendelkezésére bocsátott adatokat az adatkezelési előírásoknak megfelelően kezeli azt jogosulatlannak ki nem 

szolgáltatja.. 

15. A képző szerződésszegésének következményei: 

1. A felnőttképzési intézmény, illetve képzési program nyilvántartásba vételének elmaradásával illetve elutasításával 

összefüggésben keletkezett, a szolgáltatás igénybevevőjét ért kár esetén a képző intézmény köteles visszatéríteni a képzési 

díjat, illetve minden egyéb felmerült kárt megtéríteni. 

2. Amennyiben a képzés a szerződésben vállalt időpontban nem kezdődik meg, vagy a képző intézmény hibájából megszakad, és a 

szerződés módosításához a képzésben részt vevő illetve a díjat fizető munkáltatója nem járul hozzá, a képző köteles nyolc 

banki napon belül a teljes befizetett összeg visszafizetésére. 

3. Amennyiben az e pontban vállalt más kötelezettségét nem teljesíti, az ezzel okozott kárt a képzésben résztvevőnek köteles 

megtéríteni.  

16. A képzésben résztvevő szerződésszegésének következményei 

1. Amennyiben mulasztása meghaladja a 10. pontban meghatározott mértéket, mivel a képzési díjat a képző a költségviselő 

számára nem fizeti vissza, a költségviselő felé elszámolási kötelezettséggel tartozik. 

2. A megengedett mértéket meghaladó hiányzás a vizsgára bocsátás elmaradását vonja maga után.  

3. Szándékos vagy gondatlanságból elkövetett károkozás esetén az okozott kárt köteles megfizetni. 

17. Záradékok 

Ezen szerződést a képző és a képzésben résztvevő csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatja, illetve mondhatja fel.  

Alulírott – Jelentkező - hozzájárul a Jelentkezési lapon és azok mellékleteit képező okmányokon szereplő személyes és 

különleges adatainak kezeléséhez, egyben elismei, hogy átvette és elfogadja a szerződés mellékletét képező –a teljes képzési 

szolgáltatásra vonatkozó– tájékoztatót a AUTÓSISKOLA díjszabásáról és vállalási feltételeiről. A gyakorlati órák tandíjjának 

változtatási jogát –az üzemanyag árak változásának függvényében- fenntartjuk, ugyanakkor vállaljuk, hogy ilyen változások 

esetén a tanulókat időben informáljuk. 

Amennyiben a jelentkező kedvezményben részesült, és az Iskolát a kégőbbiekben el kívánja hagyni, a „Képzési igazolás” 

nyomtatványt az iskolavezető a kedvezmény összegének –az Iskola részére történő- teljes megfizetése után állítja ki a tanuló 

részére. 

Kedvezmény összege:…………………………, azaz……………………………………………………………… Ft az elméleti/gyakorlati képzés összegéből. 

Amennyiben bármelyik fél az e szerződésben foglaltakat figyelmeztetés után sem teljesíti, a másik fél a szerződés azonnali 

felbontását kezdeményezheti. 

Az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadóak. 

A Jelentkezőtől átvett dokumentumok jegyzéke: 

 Jelentkezési lap  

 Orvosi alkalmassági véleményezés 

 Az általános iskola 8. osztályának elvégzését tanúsító eredeti okirat 

 ………………………………………………………….. 

  Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal egyezőt írták alá.   

Érd, 2014............................................. 

 

                                       ............................................................                                                       ......................................................    

                                           képző intézmény cégvezetője                                                            képzésben részt vevő 

                      (+ 18 év alatt szülő, vagy gondviselő) 


