
Felnőttképzési Szerződés
1.  Amely  létrejött  egyrészről  Tóth  Zoltán  Autósiskolája  1143 Bp.  Hungária  krt.  136.  Egyéni  váll.
Nytsz:3322826, Képzés engedély sz:72093/56/90., adószám:41000519-1-42, Iskola nytsz: 0310
Felnőttképzési engedély száma: B-2020/004044

2. Másrészről:
Név:………………………………………………………. Születési név: ……………………………………………….
Születési hely: ………………………………………… Születési idő: ...……………………………………………..
Anyja neve: …………………………………………….
Lakcíme :………………………………………………………………………………………………………………………
Adóazonosítója: ………………………………………………………………………………
továbbiakban Résztvevő között az alábbi feltételek szerint:

3.  Szerződés  tárgya:  A  szerződő  felek  megállapodnak  abban,  hogy  az  Autósiskolája  vállalja  a  „B”  kat
járművezető  képzését  a  jelen  szerződés mellékletét  képező tanuló  tájékoztatóban leírtak  szerinti  módon és
feltételekkel.  A  tanfolyam  végén  a  résztvevő  a  gépjárművezető  képzésre  vonatkozó  hatályos  jogszabályok
szerint vizsgát tesz
A Résztvevő a „Tanuló tájékoztató egy példányát átvette és tartalmát ismeri és elfogadja.
4. A képzés adatai:
A   tanulót  „B”  kategóriás  zárt  rendszerű  akkreditált  képzésre  regisztráljuk  be,  (e-Titán)  személyes  adatai
megadásával email címére a regisztrálás követően az e-Titán rendszer elektronikus úton megküldi a belépéshez
szükséges linket. Itt a tanuló által megadott felhasználó névvel ill. jelszóval tud a programba bejelentkezni és a
tanulást megkezdeni. Az etitán rendszerben a tanuló IP címei naplózásra kerülnek.
A képzéshez a részvételi  idő meghatározott.  A részvételi  idő lejárta után a programhoz hozzá férése nincs.
Kérésre  további  díjazás  ellenében  az  autósiskola  pót  órát  rendel  az  e-titán  rendszertől.   Az  elearning
tananyaglejátszására  szolgáló  időkeret  is  korlátozott:…………………..óra.  Az  időbeli  korlát  elérését  követően  a
felhasználási jogosultság megszűnik.
A  tanuló  felhasználási  jogosultságát  másnak  nem  adhatja  át.  Tilos  az  elearning  tananyagot,  másolni,
továbbadni, többszörözni, harmadik személynek átadni.
A tananyag megkezdhetőségi határideje 90 nap
A rendszer a sikeres tananyag elvégzését követően „Képzési igazolást állít ki melyet a tanuló és az autósiskola
is megkap
.  A  sikeres  képzést  követően  az  autósiskola  a  képzési  igazolással,  orvosi  alkalmasságival  és  a  4.600Ft.
vizsgadíj befizetésével jelenti be tanulóját hatósági vizsgára
A képzéshez nyújtott támogatás: a sikeres Kresz vizsgaidőpontjában 20 év alattiak valamint GYES-en lévők
összesen 25.000.- Ft állami támogatást kaphatnak a 55/2018 (III.23. ) Korm. rendelet alapján
A képzéshez nyújtott ösztöndíj mértéke és folyósításának feltételei:---------------
A képzés formája: Egyéni online képzés
A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum: „B” kategóriás Járművezetői engedély
A képzés  részvételi időtartama…180…nap
A képzés óraszáma:75 óra 
A képzés helyszíne: ………………………………
Az  elméleti  tanfolyam  kezdetétől  számított  kilenc  hónapon  belül  kell  a  vizsgára  jelentkezésnek,
illetve a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tenni. A határ
idő túllépése esetén újabb kresz vizsga csak egy újabb tanfolyam elvégzése esetén lehetséges.  ( Az
elméleti tanfolyam egy éven belül díjtalanul újból meghallgatható). 
Gyakorlati oktatás: Sikeres közlekedési ismeretek vizsga után kezdhető meg, . a hatóság által előírt min. 9 óra
alapoktatás, 20 óra főoktatás, 1óra vizsga és 580 km menetteljesítmény megléte.
8.Vizsga: 
Mind az elméleti mind a gyakorlati vizsga a KAV- Vizsgaközpont szervezésében, XI. Petzvál József u. 39.
 A képzés díja: 
A vizsgadíjak a hatóság által előírt mindenkori díjak.
Közlekedési ismeretek vizsga díja: 4.600.- Ft Forgalmi vizsga:11.000.- Ft
Pótvizsgák díja megegyezik az alap vizsgák díjával.
Tandij  :   Elmélet: 40.000..- Ft 
1 gyakorlati óra: 8.000,- Ft a min. 30 órára előírt óradíj: 240.000,- Ft
Más képzőszervtől átvett tanulók esetében egyszeri 15.000.-ft regisztrációs díjat számolunk fel.
további gyakorlati órák az 580 km menetteljesítmény meglétéig 8000.- Ft/óra Gyakorlati órát lemondani csak
24 órával előbb lehet ellenkező esetben meg nem jelentnek minősül és a 8.000 Ft/óra dijat meg kell
fizetni. A le nem vezetett órákat pótolni kell.
Az árak a hatóság által meghatározott min. 29 órára értendőek!
Az elméleti és a gyakorlati óradíjak fizetése autósiskolákban számla ellenében történik



A  tanuló  felhatalmazza  az  autósiskolát  illetve  a  gyakorlati  oktatót,  hogy  a  vizsgák  ügyintézésében  és
befizetésében helyette eljárjon. A tanuló tudomásul veszi, hogy a képzési rendeletben leírtaknak megfelelően a
vezetési gyakorlat tantárgyat csak szakoktatói felügyelete mellett lehet gyakorolni. 
10. Jogok és kötelezettségek
A tanuló jogai, kötelezettsége:
- A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a tandíjat a Tanuló tájékoztatóban foglaltak szerint fizeti
- Résztvevő tudomásul veszi, hogy az előre megbeszélt gyakorlati órát lemondani csak 24 órával előbb lehet,
ellenkező esetben meg nem jelentnek minősül és a gyakorlati óra díjat meg kell fizetni. A le nem vezetett órákat
pótolni kell.
- Résztvevő köteles a járművezető képzésen oktatásra alkalmas állapotban megjelenni.
- Az elméleti tanfolyamon esetlegesen okozott károkat (pl. projektor, monitor leverése) köteles megtéríteni.
- Amennyiben a Résztvevő úgy érzi, hogy oktatójával nem tud megfelelően együttműködni és idejében jelzi az
iskolavezetés  felé,  az  Autósiskola  vállalja,  hogy minden  hátrányos  következmény nélkül  készséggel  biztosít
másik oktatót.
- Résztvevőnek joga van másik autósiskolához távozni részére az áthelyezéshez szükséges dokumentumokat
az Autósiskola haladéktalanul kiadja.
.Ha a Résztvevő tandíjkedvezményben részesült tanuló áthelyezés esetén be kell fizetni.
A tanuló joga
 Ha a résztvevő úgy érzi, hogy panaszát az iskolavezetője sem oldja meg úgy a Képzés Felügyeletét ellátó
szervhez fordulni (KAV-Vizsgaközpontl, XI. Petzvál József u. 39.)
A képző szerv joga, kötelezettsége:
- Biztosítsa az elearning tanfolyamhoz szükséges zárt rendszerű elektronikus hozzáférési jogosultságot
- A rendeletben meghatározott teljes képzést és annak feltételeit folyamatosan biztosítani
- Az áthelyezéshez a szükséges Képzési igazolást 3 munkanapon belül kiadni 
- A tanuló tanítását felfüggessze ha a tandíj befizetés elmarad
- Megtagadja az oktatást és a vizsgáztatást ha a tanuló nem megfelelő állapotban jelenik meg
- Szándékosan okozott kárt a tanulóval térítesse meg
-  Szerződéskötés követően bármikor módosítsa a gyakorlati oktatás óradíját
 A szerződés 2 példányban készült, magyar nyelven.
 A  szerződés  elválaszthatatlan  részét  képezi  az  1  számú  melléklet-  Adatlap,  és  a  2.  számú  melléklet:
Adatkezelési tájékoztató tanulóknak című dokumentum, melyet a jelentkező kitöltött és megismert.

Szerződésszegés következményei
Szerződésszegés esetén a két fél köteles elszámolni egymással a felhasznált tandíj és vizsgadíj tekintetében. Az
iskola szerződésszegése eseté  kártalanítsa a hallgatót az-  Igazolt és bizonyítottan okozott kárért ezen kívül
továbbtanulási  lehetőséget  biztosít  számára.  A  hallgató  szerződésszegése  esetén  a  hallgató  köteles
kártalanítani az iskolát az –igazolt és bizonyítottan – okozott kárért.
Az autósiskola, mint felnőttképzési intézmény a nyílvántartásba vételének elmaradásával, illetve a tevékenysége
folytatásának  megtíltásával  összefüggésben  keletkezett  –  a  szolgáltatás  igénybevevőjét  ért  –  kár  esetén
továbbtanulási lehetőséget biztosít a befizetett tandíj összegéig

Áfás számla igényét kérjük előre jelezni!

Nyilatkozat
Hozzájárulok, hogy a jelentkezési lapon és az annak mellékleteit képező okmányokon, valamint a képzéssel
kapcsolatos  összes dokumentumon szereplő  személyes és különleges  adataimat  a  Tóth  Zoltán Autósiskola
kezelje és továbbítsa az arra jogosult illetékes részére. Megbízom az autósiskolát a vizsgadíjak kezelésével,
illetve annak kézbesítésével a Vizsgaközpont fele.
Kijelentem hogy
-A Képzési tájékoztatót valamint a kategóriára vonatkozó tájékoztatót átvettem, azoknak tartalmát ismerem és
elfogadom
- Az Adatvédelmi Tájékoztató megismerését lehetővé tették az autósiskola ügyfélszolgálatán és a honlapján
Budapest,………………………………………..

Képzőszerv Tanuló

Törvényes képviselő
 (18 életévét be nem töltött tanulók esetén)


