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FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről, mint felnőttképző intézmény (továbbiakban képző)
Intézmény neve: Szalay Autósiskola Kft.
Székhelye: 2310 Szigetszentmiklós Szent Miklós útja 7/D
Adószáma: 26095707-1-13
Iskolavezető neve: Buzás-Bandiné Szalay Éva
Felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2020/003111
Telefonszám, e-mail cím: 06709400774 bbevaszalay@gmail.com
Cégjegyzékszám: 13-09-188561
másrészről
Név:
Születéskori név:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Lakcím:
Állampolgárság:
Nem magyar állampolgár esetén a
tartózkodásának jogcíme, a jogosító okirat,
okmány megnevezése, száma:
Telefonszám:
E-mail cím:
Neme:
Adóazonosító jel:
TAJ szám:
Legmagasabb iskolai végzettsége:
OM szám:
mint képzésben résztvevő felnőtt (továbbiakban: képzésben résztvevő) között, alulírott helyen, időben
és alábbi feltételekkel a képzésre vonatkozó képzési szerződést kötik meg.

1. A képzés általános adatai:
Képzés megnevezése:
Belső azonosító:
Képzés jellege:

„B” kategóriás vezetői engedély
e-learning azonosító 9342/21/…………./………….
elméleti –elearning, gyakorlati egyéni
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1.1. Képzési idő, ütemezés, helyszín
Képzés teljes óraszáma e-learning képzés esetén:
Képzés kezdési időpontja: 2021…………….
2021…………….

105óra (e-learning:75, gyakorlat 30)
Várható befejezési időpontja:

Helyszín: Az elméleti képzés helyét a résztvevő választja meg, a képzés bárhol végezhető, megfelelő
informatikai környezet megléte esetén.
1.2. A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum: A teljes képzés teljesítve, valamint
sikeres elméleti és forgalmi vizsga letétele után „B” kategóriás vezető engedély.
2.

A képzésben résztvevő teljesítménye ellenőrzésének, értékelésének módja

A résztvevőnek a képzés során nyújtott
teljesítménye ellenőrzésének, értékelésének
módja:
Vizsgára bocsátás feltétele

Az elmélet: E-learning tananyag elsajátításáról
megengedett hiányzás mértéke

-A haladás értékelése e-learning program
modulzárója. A gyakorlati kompetenciák
értékelése a feladatok minőségi, teljesítmény- és
szakszerűségi jellemzőinek elemzésével történik
-Elmélet: E-learning program igazolt befejezése
-Gyakorlat: 29 óra (min 580km) vezetési
kartonon igazolt levezetése
-A megengedett hiányzás 0 óra

3. Vizsgára bocsátás feltételei
Vizsgaszervezésének módja, formája

elméleti vizsga: legalább 16 év és 9 hónapos
életkor, legalább alapfokú iskolai végzettség (8
általános), orvosi alkalmassági vélemény,
fényképes, személyazonosításra alkalmas
hatósági okmány és aláírt jelentkezési lap,
elméleti tanfolyam igazolt elvégzése.
a gyakorlati alapvizsgát 17 év betöltése, legalább
29 tanóra és 580km igazolt járművezetési
gyakorlat után.

4. Az árváltozás jogát fenntartjuk
Fizetendő képzési díj egy összességben
feltüntetve:
-ebből e-learning (75óra)
-ebből gyakorlat
Vizsga díja
Pótvizsga díja
Fizetés módja
A képzési díj megfizetésének a megvalósítás

285.600ft
45.000ft
225.000ft
15.600ft (a most érvényben lévő jogszabály
alapján)
elmélet: 4.600ft, forgalmi: 11.000ft + 1
pótvizsgaóra (a most érvényben levő jogszabály
alapján)
átutalás, készpénz
1. részlet: elmélet + vizsgadíj
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teljesítésével arányban álló ütemezése

2.-4 részlet: gyakorlat 3 részletben +
gyakorlati vizsgadíj

A képzésben nyújtott támogatás: a sikeres KRESZ- vizsga időpontjában 20 év alattiak, valamint
GYES-en, GYED-en lévők 25.000ft állami támogatást kaphatnak a 55/2018. (III.23.) Korm.
rendelet alapján.
A képzés keretében nyújtott ösztöndíj mértékének és folyósításának feltétele: -----A tanuló vállalja, hogy a képzés ellentételezéséért a jelen szerződés szerinti díjakat megfizeti. A
gyakorlati oktatás – jogszabályban előírt minimálisan előírt- 30 órája felett lehetőség van további
gyakorlati pótórák igénybevételére.
Tanuló e szerződés aláírásával hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez. elismeri, hogy az
autósiskola által készített képzési tájékoztatót, vállalási feltételeket és adatvédelmi tájékoztatót
megismerte és elfogadta.
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 felügyelet mellett lehet gyakorolni.
5. Képző intézmény jogai és kötelezettségei
- a képzési programban meghatározott kompetenciákra képzésben résztvevőt megfelelő
módon felkészíti és vizsgákra lejelenti
- a képzés gyakorlati menetéről vezetési kartont vezet ezt a képzésben résztvevővel a
képzés ideje alatt rendszeresen aláíratja
- biztosítja a képzés sikeres elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, így a
szakképzett oktatókat, oktatáshoz szükséges segéd-és szemléltető eszközöket, és az
oktatás helyszínét.
- képzésben résztvevőkről nyilvántartást vezet, a képzés dokumentumait a vonatkozó
felnőttképzési jogszabályoknak megfelelően rögzített időtartamig irattárazza.
- a képzéssel kapcsolatos valamennyi bejelentési/jelentési kötelezettségének eleget tesz.
6. Képzésben résztvevő jogai és kötelezettségei
- képzésben résztvevő vállalja, hogy jelen szerződésben foglaltakat betartja
- tudomásul veszi, hogy amennyiben képzésben résztvevő a számára regisztrált e-learning
tananyagot nem használja, illetve az elméleti képzésből kimarad az nem jelent
mentességet a képzési díj teljesítményarányos megfizetése alól és ez nem ad lehetőséget a
már befizetett képzési díj visszafizetésére. Amennyiben félbeszakítja a képzést a
gyakorlati képzés fel nem használt tandíja visszafizetendő
- a gyakorlati képzés tanóráin aktívan részt vesz
- Súlyos fegyelemsértés esetén a képzésről kizárható
- képzésben résztvevőt a jelen szerződésben nem szabályozott költségeken felül felmerülő
többletköltség nem terheli
- tudomásul veszi, hogy a képzési díj ki nem egyenlítéséig vizsgára nem jelenthető
- képzésben résztvevő a vezetési kartonon megjelenését minden foglalkozási napon
aláírásával hitelesíti
7. Szerződésszegés és következményei:
- jelen szerződésben foglaltak be nem tartását felek szerződésszegésként értelmezik
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- szerződésszegés esetén mindkét fél részéről egyszeri (írásban is rögzített) felszólításnak van
helye
- amennyiben a felszólított fél a figyelmeztetés után sem teljesít, a másik fél a szerződést
azonnal felbonthatja.
- képzésben résztvevő jogos panasza esetén a képzési díj arányos részét visszakövetelheti
- képző intézmény jogos panasza esetén a szerződésszegő felet a képzési díj arányos részének
megtérítése kötelezheti
- megengedett hiányzás mértékét meghaladóan képzésben résztvevővel a 2. pontban foglaltak
szerint járunk el.
7.1. Szerződésszegés és következményei
A képzési intézmény a képzés visszavonásával, illetve a tevékenysége folytatásának
megtiltásával összefüggésben keletkezett, a szolgáltatás igénybevevőjét ért kárt a képző a
képzési díj összege alapján – a kár keletkezésétől számítottan – időarányosan téríti meg

8. Egyéb rendelkezések
- A Résztvevő jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a vonatkozó
jogszabályokban meghatározott adatait a KTI Nonprofit Kft. a képzéssel kapcsolatos
feladatainak ellátása céljából kezeli
Bejelentés alapján folytatott képzés esetén a Résztvevő megtiltja adatainak harmadik fél
részére továbbítását: igen/nem.
- A képzésben résztvevőnek a képzés során rögzített adatai a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az európai
parlament és tanács 2016. április 27-i (eu) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR)
szerinti „személyes adatnak” minősülnek. A keletkező adatok meghatározása: jelen
szerződés adatai, a képzés során keletkező tanulmányi, illetve jelenléti adatok,
vizsgaeredmények, fényképek, videófelvételek.
- Az adatok felhasználási célja: Statisztikai célra a KSH és OSAP felé történik
adatszolgáltatás a felnőttképzési törvény 21. § (2) és (4) bekezdései szerint.
- a KTI Nonprofit Kft. az adatok kezelésénél a GDPR és a felnőttképzési törvény 15. §, 21.
§, Vhr. 22. §, 22/A §, 23. §, 25/A §-a szabályai szerint jár el.
- A képzésben résztvevő az Adatkezelési Tájékoztató által megismerte a személyes
adatainak kezelési módját, és hozzájárult azok felhasználásához.

9. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a mindenkor hatályos
vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
10. Jelen szerződés az aláírással lép hatályba és a képzés befejezésének napjáig érvényes.
11. Jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt elfogadták.
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Kelt: 2021……………………………………………….

……………………………………..
Képző intézmény képviselője

Ügyfélszolgálati iroda nyitvatartása:
H-P 9-17 óráig
telefon: 0630/992-8510
e-mail: autosiskolaszalay@gmail.com

…………………………………….
Törvényes képviselő/Képzésben résztvevő

