FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS
, amely egyrészről Név: Non-Stop Autósiskola Kft., Székhely: 1082 Budapest, Üllői út 66/B, Iskolavezető: Angyal András.
Telefon: (06 - 1) 323 0128, Mobil: +36 30 257 3294, Web: http://www.jogositvany.hu E-mail: jogositvany@chello.hu
Iroda: munkanapokon; 8.00 - 18.00, szombaton; 8.00 - 12.00, Cégjegyzék szám: 01-09-260177, Képzési engedély szám: FV/KV/28/A/113/2/2006,
Adószám: 10796265-1-42, KSHszám: 10796265 8042 113 01, FKMK szám: 00414-2012, mint képzőszerv továbbiakban Autósiskola -, másrészről
Hallgató neve: …………..…………………………………….……………………Személyi azonosító ig. szám:……………………………….
Hallgató anyja lánykori neve: ………….………………………………………………………………………………….………..…..…………..
Hallgató születési helye, ideje: …………….…………………………………………………………………………………….………………….
Hallgató lakcíme: ..………………………………….……………………………………………………………………………………………….
Hallgató leánykori neve: …………………………………………………………………………………….………………….………………….
Cégesetén: a cég neve, telephelye, címe :……………………………………………………………………………………………………….….
Készpénzfizetési számlát kérek:

IGEN

NEM (A megfelelő részt karikázza be!)

, mint a felnőttképzésben részt vevő személy - továbbiakban: a Hallgató - között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre:
1. A szerződés tárgya: Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Autósiskola vállalja az általa szervezett gépjárművezető-képzés keretein belül
Hallgató elméleti és gyakorlati képzését (továbbiakban: képzés) „B” gépjárművezető kategóriában.
A képzéssel megszerezhető képzettség: „B” járműkategóriás vezetői engedély.
2. A szerződés hatálya: A szerződés a képzésben megszerezhető képzettség elérésével hatályát veszti.
3.Teljesítés; képzés módja: Az Autósiskola a képzést a jelen szerződésben, valamint a szerződés elválaszthatatlan mellékleteit képező, az
Autósiskola teljes képzési szolgáltatásra vonatkozó ”Tájékoztató a „B” kategóriás tan- és vizsgadíjakról, valamint az Oktatás és vizsgák rendjéről”,
illetve az „Elméleti-vezetési oktatást igénylő személyi adatlapon” (továbbiakban együtt: Tájékoztató) -ban rögzített módon és feltételekkel végzi.
Hallgató jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a Tájékoztatót megismerte, átvette, azt elfogadja.
Az elméleti oktatás helye: 1082 Bp., Üllői út 66/B, fszt., Az elméleti tanórák száma interaktív képzés esetén: 28 x 45 perc. Az elméleti
foglalkozások száma 7, ezeken való részvétel kötelező, a hiányzásokat be kell pótolni! A programozott foglalkozások pótlása - a tantermi, a
szerveri, és az oktatói készenléti szolgáltatás miatt - foglalkozásonként 5.000 Ft többletköltséggel jár.
KRESZ tanfolyamkezdés: 2018. év.….…..............hónap ..…nap.

KRESZ tanfolyamvégzés: 2018. év...……………..hónap……nap.

Vizsgadíjak: Elméleti: 4.600 Ft, Forgalmi: 11.000 Ft. A pót-és az alapvizsgák költsége megegyezik.
Vizsgahelyek: 1119 Budapest, Petzvál József u. 39. Tel: 371-3056 vagy *1195 Budapest, Vas Gereben utca 2-4. Tel: 348-2060 vagy
*2311 Szigetszentmiklós, Csepeli út hrsz: 180/6. Tel: 06-(24) 525-743 vagy 1141 Budapest, Komócsy utca 17-19. Tel: 460-2202.
A vizsga ott történik, ahol a leghamarabb kapunk vizsgaidőpontot.
4. A vizsgák értékelése, és a vizsgára bocsáthatóság feltételei: Az Autósiskola nem jogosult vizsgáztatni.
A vizsgára bocsáthatóság feltételei : KRESZ vizsgához szükséges az elméleti tanfolyam NORMÁL tanfolyam esetén 30.000 Ft, SOS tanfolyam
esetén 40.000 Ft, Full Extra 50.000 Ft, és a vizsgadíj 4.600 Ft megfizetése, az előírt életkor betöltése, min. 28 órás elméleti felkészülés, valamint az
Autósiskola irodájában a tanrend szerinti első szombati foglalkozáson az orvosi alkalmassági igazolás leadása. FORGALMI vizsgához szükséges
min. 29 vezetési-és 1 vezetési vizsgaóra, valamint a forgalmi vizsgadíj (11.000 Ft) megfizetése. A lekötőtt, illetve a tervezett vizsga díját a Hallgató
köteles megfizetni azzal a kikötéssel, hogy a vizsga időpontja és helye tervezett. A tervezett vizsga helyét és idejét a Vizsgabizottságnak jogában áll
megváltoztatni, ennek következményeit a Hallgató viseli. Az Autósiskola - a KRESZ pótvizsga kivételével - vállalja a Hallgató vizsgáinak
ügyintézését. Az Autósiskola jogosultsága a gépjárművezető elméleti-és vezetési képzés, míg a vizsgáztatás jogosultsága a Budapest Főváros
Kormányhivatala Közlekedés Felügyelősége Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztályát illeti meg. A vizsgára bocsáthatóság további feltéleit
lásd még a 6. pontban!
A gyakorlati képzés helye, és ideje a gyakorlati oktatóval történő megállapodás alapján kerül meghatározásra.
4/a. Vizsga: Hallgató a vizsgán köteles vizsgára képes állapotban a kezdés előtt min. 15 perccel előbb megjelenni. A képzés célját akkor éri el, ha a
Hallgató az ”B” járműkategóriás vezetői engedély birtokába kerül. Ehhez valamennyi vizsgának sikeresnek kell lenni, amely egyrészt a Hallgató,
másrészt az Autósiskola érdeke is, amennyiben ezáltal piaci helyzete és megítélése, jó hírneve nem romlik, hanem nő. Sok éves fennállásunk
tapasztalatai szerint, ha sikertelen, illetve a Hallgató bármely hibájából meghiúsult vizsga után a ”Vezetési karton”-on nem szerepel minimum 4
vezetési pótóra és 1 vezetési pótvizsgaóra, nagy valószínűséggel újra eredménytelen lesz a vizsga. Hallgató kötelezettséget vállal arra, hogy a
szerződéskötés napjától számított egy éven belül sikeres KRESZ, ettől a naptól számított két éven belül pedig sikeres FORGALMI vizsgát tesz.
5. A választott képzés díját a Hallgató kézjegyével (aláírásával), és az első tandíjrészlet befizetésével hitelesíti. A választott képzés díján a
Hallgató utólag nem módosíthat.
1.

ELMÉLET (NORMÁL kurzus) /vizsga az 6. héten/ 30.000 Ft;…………………………………….………….,……................

2.

ELMÉLET (S.O.S. kurzus) /vizsga a 4. héten/ 40.000 Ft;………………………………………………………………………

3.

ELMÉLET (S.O.S. Full Extra kurzus) /vizsga az 1. hét után/ 50.000 Ft;…………………………………………………………

1.

VEZETÉS NORMÁL /vizsga a 12. – 14. héten/ költsége (30 vezetési óra X 4.000 Ft);……………………………………………..

2.

VEZETÉS (S.O.S.) /vizsga a 8. – 10. héten/ költsége (30 vezetési óra X 4.500 Ft);…………………………………………...............

3.

VEZETÉS (S.O.S. Full Extra) /vizsga a 3. – 4. héten/ költsége (30 vezetési óra X 5.000 Ft);………………………………………..

A kötelezően előírt vezetési órákon túli vezetési órák pót-óráknak minősülnek. A pót-tanórák és a pótvizsgaórák költsége egységesen 5.000 Ft.
Másik intézménytől áthelyezett tanulók és a gyakorlóvezetők, valamint a KRESZ-vizsga alól felmentettek számára a vezetési foglalkozás
időtartama és azok gyakorisága a gyakorlati oktatóval való egyeztetés alapján rendeződik. Ez utóbbi tanulók számára az alap-és a pótórák
költsége egységesen 5.000 Ft. Az első vezetési tandíjrészlet befizetése az Autósiskola irodájában történik a gyakorlati oktató számlájára.
Jogosítvány megszerzésének összköltsége három részből áll: Képzés díjából, a vizsgák díjából és a vonzatköltségekből.
- Képzésdíjak; a Non-Stop Autósiskola Kft. számlájára fizetett elméleti, és a gyakorlati oktató számlájára fizetett gyakorlati oktatás díja.
- Vizsgadíjak; a KRESZ, a FORGALMI vizsga és az esetleges pótvizsgák díjából adódik.
- Vonzatköltségek; a közúti elsősegély-tanfolyam és ennek vizsgadíja, az orvosi vizsgálat díja, és a jogosítványnak az okmányirodában fizetett díja.
Hallgató az elméleti és a gyakorlati oktatás díját készpénzben fizeti meg itt, az 5. pontban megfogalmazottak szerint.
Autósiskola kijelenti a Hallgató elfogadja, hogy a képzés, a vizsgák, és a vonzatköltségek díjai az árváltozás következtében módosulhatnak.
6. Az oktatás-és vizsga csak abban az esetben teljesíthető, ha: A Hallgató felváltva (délelőtt, délután) is ráér. A tandíjat és a vizsgadíjat időben
befizeti. A KRESZ-vizsgához a min. 28 órás elméleti felkészülésnek eleget tesz. A kiírt vizsgaidőpontban-és helyen időben megjelenik. A megbeszélt
és előre egyeztetett foglalkozásokon részt vesz. A forgalmi vizsgához a kötelezően előírt 29 vezetési órának, illetve az 580 kilométer levezetésének
eleget tesz és, ha a vállalt elméleti-vezetési oktatás határidején belül vizsgái elsőre sikerülnek. Nem teljesíthető sikeresen az oktatás-és a vizsga;
amennyiben a Hallgató részéről kizáró okok: betegség, sikertelen vizsga, fizetési késedelem, foglalkozásról, vizsgáról való hiányzás vagy késés,
időegyeztetési gondok vagy más, az oktatás és a vizsga eredményességét akadályozó nehézségek merülnének fel. A sikeres elméleti vizsgára csak
akkor van esélye, ha a foglalkozásokon alkalmazott száz pontos tesztfeladatokat min. 90 %-ra teljesíti. A záró foglalkozáson pedig legalább 95 % -os
eredményt ér el, illetve a sikeres vezetési vizsgára akkor van lehetősége, ha a számítógépes oktatás hetedik tantermi foglalkozásán, valamint az
interneten http://www.jogositvany.hu, oldalunkon megfogalmazott „Mit, hogyan kell tudni a vizsgákon” normáinak eleget tesz.
7. Oktatóváltás; esetén a Hallgató - köteles és jogosult - az Autósiskola vezetőjétől másik oktatót kérni. Amennyiben a Hallgató gyakorlati képzése és
vizsgája az oktatójármű meghibásodása, vagy az oktató hibája miatt marad el, az Autósiskola másik oktatójárművet, illetve másik oktatót biztosít. Ha
a Hallgató ezt nem fogadja el, a megismételt vizsga, és a vezetési alap- és pótórák költsége a Hallgatót terheli. Hallgató jogosult másik oktatási
intézményhez áthelyezését kérni.
8. Azonnali felmondás: Ha bármelyik fél jelen szerződésben meghatározott kötelezettségét megszegi, a másik fél jogosult a szerződést azonnali
hatállyal felmondani.
9. Az elméleti - és gyakorlati gépjárművezető képzéssel elérhető kompetenciák: „B” kategóriás vezetői engedéllyel vezethető olyan
személygépkocsi, melyben a vezető ülését is beleértve kilenc személy utazhat, mely gépkocsival a kezdő vezetői engedély (2 év) lejárta után egy 750
kg-ot meg nem haladó könnyű pótkocsi is vontatható. A jogosultság kiterjed a 3500 kg-ot meg nem haladó tehergépkocsira, valamint a mezőgazdasági
vontatóra és hozzákapcsolt könnyű pótkocsira, a segédmotoros kerékpárra, a lassú járműre és a hozzákapcsolt pótkocsira, illetve a kerti traktorra és az
állati erővel vont járműre.
10. Vegyes rendelkezések: Az Autósiskola a Hallgatóval egyetemlegesen kijelenti, hogy sem állami, sem Európai Uniós támogatást nem vesz
igénybe. Az Autósiskola a Hallgatóval és a vele alvállalkozói jogviszonyban álló gyakorlati oktatóval egyetemben vállalja, hogy a 6. pontban
megfogalmazott feltételeknek eleget tesz. Amennyiben az Autósiskolai, illeve a vele alvállalkozói jogviszonyban álló oktató részéről - úgy az elméleti,
mint a gyakorlati oktatás során - szerződésszegésre kerülne sor, úgy az elméleti tanítás-tanulásból eredő kár összegét az Autósiskola, illetve a vezetés
tanítás-tanulásból eredő kár összegét a kár arányába a gyakorlati oktató a Hallgatónak visszatéríti. Autósiskola – a Hallgató nyilatkozatától függően –
készpénzfizetési számlát állít ki a ”Hallgató”, vagy a ”Befizető” részére. A Hallgató tudomásul veszi, hogy az Autósiskola a Közlekedési Hatóság által
kiadott, valamint a üzemanyagárral kapcsolatos változtatás jogát fenntartja. Hallgató nyilatkozza, hogy a jelen szerződés aláírásával hozzájárul a
Jelentkezési lapon és annak mellékleteit képező okmányokon szereplő adatainak kezeléséhez. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a
Ptk., valamint a Felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Az oktatás-és a vizsgáztatás, illetőleg az
ügymenettel kapcsolatos információkat a Hallgató írásban megkapta, azokat elolvasta és magára nézve kötelezőnek tartja. A Közlekedési Hatóság
által előírt információk az Autósiskola székhelyének hirdetőtábláján kifüggesztve is hozzáférhető. A szerződő felek a jelen szerződést, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag és saját kezűleg írták alá egyfelől, másfelől Hallgató kijelenti, hogy a szerződés mellékleteit
hiánytalanul átvette. Jelen szerződés 2018. 01. 01. - től visszavonásig van érvényben.
Kelt: Budapest, 2018 év;…………………………hónap………nap.
…..…………………………………
Hallgató

…………………………………………………
Gyakorlati oktató

PH.
(*18. életév alatti Hallgató esetén törvényes képviselője):…………………………………………………

………………………………………
Non-Stop Autósiskola Kft.

PH.

