
 

         E-LEARNING    KÉPZÉSI  SZERZŐDÉS            180/75 

 

amely létrejött: a NO 1-es Autósiskola Kft.,  

Képzési engedélyünk száma: 07/VU/NS/A/12/1/2007. 

(Nyilvántartási számunk: 07-0011-05), mint képzőszerv, valamint: 

 

 Név: .........................................................................................................................................  

 

szül. helye: ..............................................  ideje: .......................................................................  

 

anyja neve  ................................................................................................................................  

 

lakcíme: ....................................................................................................................................  

 

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

/ A Tanuló e szerződés aláírásával hozzájárul, hogy a fent megadott e-mail címre az Autósiskola jövőben ingyenes 
hírlevelet, oktatási anyagot, és kampányok / akciók leírásait küldjön./ 

   

között "B" kategóriás járművezető-képzésre az alábbi feltételekkel: 

 

 l./  A tanfolyam száma: e-learning esetén nincs. 

2./ A tanuló kijelenti: az iskola képzési rendjéről szóló teljes körű tájékoztatóját, - amely a szerződés 

mellékletét képezi,- azt ismeri és az abban foglaltakat elfogadja.  

A tájékoztatóban a képzőszerv rögzítette a „B” kategória megszerzéséhez szükséges beiskolázási 

feltételeket, kötelező tantárgyak körét, időtartamát, a teljesítmény ellenőrzésének módját, a hiányzás 

pótlásának lehetőségét, az egyes tárgyak hallgatása alóli mentesítéseket, a választható gépkocsitípusokat, a 

vizsgára bocsátás feltételeit, a tan-és vizsgadíjakat valamint a vizsgázó jogait és kötelezettségeit. 

3./ A tanuló hozzájárul, hogy az autósiskola felelősen kezelje személyi adatait, amelyek a jelentkezési lapon és 

annak mellékletein szerepelnek. 

4./ Az elméleti tanfolyam helye: internetes távoktatás, helyszín megjelölés nélkül. 

A tanuló az elméleti vizsgára jelentésig köteles befizetni a vizsgadíjat, valamint az orvosi alkalmasságát 

igazoló papírt az autósiskolában leadni. 

5./Az elméleti tanfolyam kezdési ideje: 

         a regisztrációs e-mail megérkezésétől számított 30 napon belül köteles bejelentkezni a távoktatási   

           rendszerbe és el kell kezdenie a tanfolyamot. Ennek elmaradása esetén a keletkezett kárért 

                                             az autósiskola felelősséget nem vállal. 

 Várható befejezése: az önálló tanulás haladásának függvényében változó. 

6./ Gyakorlati oktatás vége a sikeres elméleti vizsgát követő két éven belül. 

    „A vezetési gyakorlat tantárgy oktatása akkor minősül a közúti közlekedés szabályairól szóló rendelet 

szerinti oktatásnak, ha a vezetési kartont a szakoktató a „Bizonylati Album”-ban előírt szabályok szerint 

kitöltötte és a tanuló az egyes gyakorlati órák megkezdésekor és befejezésekor – a gyakorlati foglalkozás 

kezdete és befejezése pontos idejének feljegyzése mellett – saját kezűleg aláírta.”  

(24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 6. §)  

Amennyiben az óra nincs a tanuló által az óra elején aláírva akár a jogosítványszerzéstől való eltiltással is 

büntethet a hatóság. Ezért minden megkezdett vezetési óra előtt a tanuló kötelessége aláírni az oktató által 

szabályosan kitöltött vezetési kartonját, majd az óra elteltével a teljesített, beírt órát újból aláírni. Ennek 

elmulasztása esetén – ha erre az ellenőrzés fényt derít vagy reklamáció esetén – az Autósiskola semminemű 

felelősséget nem vállal. 

7./ Az e-learning elméleti tanfolyam hozzáférési díja:  180 nap / 75 óra 38 000.-Ft 

A hozzáférési díj számlánkra érkezése után 1 napon belül rögzítjük a tanulót az e-Titán rendszerben, 

ahonnan megkapja a belépéshez szükséges kódot.  

Az e-learning elméleti tanfolyam elvégzéséhez szükséges informatikai környezet biztosítása nem az 

Autósiskola feladata. 
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 8./Gyakorlati óradíj  

A tandíj a vállalási feltételekben található. 

Az esetleges további órák, (a pótórák) a tanulók tudásbeli, illetve képességbeli szintjétől függenek és  

a követelményszint - a jogszabályban meghatározott 580 km - elérése érdekében  szükségesek lehetnek. 
Az árváltoztatás jogát a piaci viszonyok és a jogszabályi környezet gyakori változásai miatt az iskola fenntartja. 

9./A tandíjfizetés az autósiskola folyószámlájára 

                     bankszámlánkra átutalással  (számunk: 1 1 7 3 6 0 3 7 -  2 0 5 0 5 3 0 1 ), 

     ill. az ezzel a számmal ellátott OTP befizetési csekkeken az OTP-bankban lehetséges a tandíj befizetése. 

Az árváltoztatás jogát a piaci viszonyok és a jogszabályi környezet gyakori változásai miatt 

az iskola  fenntartja. 

10./ Vizsgadíjak: elmélet: 4 600. Ft., forgalom: 11 000. Ft., melyek az illetékekről szóló törvény változásával 

módosulhatnak. A vizsgadíjak befizetése az autósiskolánál vizsgaeseményenként készpénzben, 

nyugtaadási kötelezettség mellett történik.  

Ezen összeget az iskola átutalással vagy készpénzbefizetéssel továbbítja a Magyar Államkincstár részére. 

11./ Szerződésbontás, illetve a tanuló - a tanfolyam sikeres forgalmi vizsgáját megelőzően - más 

képzőszervhez történő távozása esetén, stb., a képzőszerv a tájékoztatóban rögzített módon igényt tart az 

esetleges tandíjkedvezmény pótlólagos befizetésére. 

12./Jelen szerződés 2 példányban készült, melyből egy példányt a tanuló a szerződés aláírása után átvesz.  

  

 

Átvett dokumentumok felsorolása: 

Előírás szerint kitöltött jelentkezési lap 

Orvosi igazolás 

Iskolai bizonyítvány (másolata) 

 

Egyéb: …………………………………………..…………………………………………………… 

 

 

Dunaújváros 2018. ………hó ……….. napján  

 

 

18 éves kor alatti ügyfél esetén a törvényes képviselő aláírása:…………………………….………. 

        

 

 

 

………………………………...........                                           ……………………………….. 

Tanuló                                                                                    Iskolavezető  


