
Felnőttképzési szerződés  

amely a 2013. évi LXXVII. törvény alapján létrejött az „Újpest” Tanoda Autósiskola Kft. (Székhely: 2161 Csomád, Petőfi utca 10.,  

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/001180 Cégjegyzékszáma: 13-09-226199) és 

……………………………………...........................…......(név),  

……………………………………………………….…...(szül. hely, idő),  

……………………………………………........................(anyja neve)  

............................................................................................(legmagasabb iskolai végzettsége) 

............................................................................................(e-mail címe) között.  

E szerződés értelmében az autósiskola vállalja fent nevezett tanuló .......  kategóriás gépjárművezetői képzését (elméleti alapismeretek és 

gyakorlati oktatás, valamint az ehhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások, mint „képzés”), az alábbiak szerint:  

A képzés megnevezése: ……. kategóriás járművezető-képző tanfolyam. 

A képzés óraszáma: 28 tanóra elméleti oktatás, vagy az ennek megfelelő zárt rendszerű távoktatás, valamint legalább 29 tanóra járművezetési 

gyakorlat + 1 óra forgalmi vizsga. Ezen felül lehetőség van elméleti és gyakorlati pótórák igénybevételére.  

A képzés tananyagegységekre bontott ütemezése: elméleti oktatás, elméleti-vizsga, járművezetési gyakorlat, forgalmi vizsga. A 24/2005 

GKM rendeletben és a vonatkozó „Tantermi és vizsgakövetelmények”-ben előírt ütemezés alapján.  

A képzés kezdete: …………………….  

A képzés tervezett, illetve lehetséges vége: A tanulónak az e-Titán rendszerbe való első belépéstől vagy az első tantermi foglalkozás napjától 

számított 9 hónapon belül meg kell jelennie elméleti vizsgán és a tanfolyam indulásának napjától számított 12 hónapon belül sikeres KRESZ 

vizsgát kell tennie. A sikeres forgalmi vizsgát legkésőbb a sikeres KRESZ vizsgától számított 2 éven belül kell letenni. Ezen határidők 

elteltét követően e szerződés hatályát veszíti. A képzés így maximálisan 36 hónap lehet. 

A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum: A teljes képzés teljesítése, valamint sikeres elméleti és sikeres forgalmi vizsga letétele 

után: ………kategóriás vezető engedély.  

A képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja: elméleti és gyakorlati vizsgák  

A vizsgára bocsátás feltételei: Elméleti vizsga: legfeljebb 3 hónappal fiatalabb a hatóságilag előírt életkornál életkornál (AM- 14 év,  A1- 16 

év, A2- 18 év, A- 24 év és B- 17 év), legalább alapfokú iskolai végzettség (8. általános – kivéve AM kategóriánál), orvosi alkalmassági 

vélemény; érvényes, fényképes, személyazonosításra alkalmas hatósági okmány és aláírt jelentkezési lap; elméleti tanfolyam igazolt 

elvégzése, vizsgadíj befizetése.  

 Forgalmi vizsga: betöltötte a hatóságilag előírt életkort (AM- 14 év,  A1- 16 év, A2- 18 év, A- 24 év és B- 17 év), a 24/2005. GKM 

rendeletben meghatározott vezetéssel töltött órák megléte, valamint a kategóriánként kötelező távolság levezetése; érvényes, fényképes, 

személyazonosításra alkalmas hatósági okmány ill. a vizsgadíj befizetése. 

A megengedett hiányzás mértéke: a tantermi elméleti tanfolyamról a hiányzás nem megengedett. A hiányzást be kell pótolni.  

A képzéshez nyújtott támogatás: a sikeres KRESZ-vizsga időpontjában 20 év alattiak, valamint GYES-en, GYED-en lévők 25.000 Ft állami 

támogatást kaphatnak a 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelet alapján.  

A képzés keretében nyújtott ösztöndíj mértékét és folyósításának feltételei: ----  

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 e szerződésben aláírásával hozzájárulhat vagy megtilthatja a személyes adatainak, adószámának, e-mail címének a felnőttképzési 

államigazgatási szerv felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerébe történő továbbításához.  

A felnőttképzésről szóló (2013. évi LXXVII.) törvényben foglaltak szerint a tanuló adatait az autósiskola, mint képző szerv kezeli és 

továbbítja a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerbe. Bizonyos adatok továbbítását a tanuló megtilthatja: 

Hozzájárulok a személyes adataim továbbításához a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerbe: igen    nem 

Hozzájárulok az adóazonosító jelem továbbításához a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerbe: igen   nem 

Hozzájárulok az e-mail címem továbbításához a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerbe: igen    nem 

A tanuló felhatalmazza az autósiskolát, illetve a gyakorlati oktatót, hogy a vizsgák ügyintézésében és befizetésében helyette eljárjon. Az első 

elméleti vizsgára az autósiskola jelenti le a tanulót, a további vizsgákat a tanuló intézi önmaga számára. A gyakorlati vizsgákra való 

jelentkezés a szakoktatóval egyetértésben történik. 

A tanuló tudomásul veszi, hogy a képzési rendeletben leírtaknak megfelelően a vezetési gyakorlat tantárgyat csak szakoktatói felügyelete 

mellett lehet gyakorolni. A szakoktatók az autósiskolával együttműködési megállapodásban állnak. 

Az oktatási szerződés az alábbi feltételek szerint bontható fel (a képzés szerződésszegésének következményei):   

• a tanuló a képzés bármelyik fázisában e szerződést indokolás nélkül felmondhatja. A befizetett, de fel nem használt díjak visszatérítését e 

szerződés utolsó bekezdése szabályozza. Az iskola a teljesített képzésről képzési igazolást állít ki.  

• az autósiskola e szerződést felmondhatja, a további képzési szolgáltatást megtagadhatja, ha a tanuló a szolgáltatási díjakat a díjfizetés 

rendjében leírt határidőre nem fizeti be.  E szerződés alapján az autósiskola csak képzési szolgáltatást teljesít. Így nem vállal felelősséget a 

vizsgaeseményekkel, vizsgaeredményekkel, a vezetői engedély kiadásával, valamint a vizsgadíjakkal és a jogszabályváltozásokkal 

kapcsolatban. Az iskola vállalja, hogy a forgalmi vizsga feltételéül meghatározott vezetési órákat a jogszabályban leírt határidőn belül 

biztosítja. 

Szolgáltatási díjak, a díjfizetés rendje: Első részlet: a beiratkozáskor fizetendő vagy 44.600 Ft, amely tartalmaz: 28 óra tantermi elméleti 

oktatáson való részvételt vagy 49.600 Ft, amely tartalmazza az E-titan e-learninges zárt rendszerű távoktatási anyaghoz való hozzáférést, a 



konzultációkon való részvételt, a KRESZ alapvizsga díját. Második részlet: B kategóriás képzés: 9.000 forint/tanóra (minimálisan 29 tanóra 

+ 1 vizsgaóra, amely 10 óránkénti részletben is befizethető kizárólag átutalásos formában.). Harmadik részlet: Forgalmi vizsgadíj: 11.000 

forint. Befizetési határidő: a forgalmi vizsgára jelentkezéskor. Automata váltós autóval: 10.000 Ft/tanóra. Amennyiben a tanuló a forgalmi 

vizsgáját automata váltós járművön teljesíti, akkor a jogosítványba következő korlátozás kerül: „Automata sebességváltóval felszerelt 

járművekre korlátozva”. 

Motoros képzés: 8.800 Ft/óra. AM kat: 11 óra kötelező, A1: 17 óra kötelező. A2: 17 óra kötelező A: 27 óra kötelező (2 éven belüli A1-es 

jogosítvánnyal 17 óra, 2 éven belüli A2-es jogosítvánnyal 13 óra, 2 éven túli A1-es jogosítvánnyal 11 óra, 2 éven túli A2-es jogosítvánnyal 9 

óra kötelező). A motoros kategóriák esetében a gyakorlati oktatás díja egy részletben fizetendő a vezetési órák megkezdése előtt, kivéve a 

könnyítés nélküli A kategóriás képzést, ahol a gyakorlati képzés díja két egyenlő részletben fizethető. Az első részlet a vezetés megkezdése 

előtt, második részlet a forgalmi órák előtt fizetendő. 

 

A szerződésben szereplő első részletet az autósiskola irodájában lehet befizetni készpénzben, vagy banki átutalással egyenlíthető ki 

(Bankszámla szám átutaláshoz: „Újpest” Tanoda Autósiskola Kft., 10401213-50505754-51531008). A vezetési óradíjakat és a forgalmi 

vizsgadíjat kizárólag átutalással lehet teljesíteni a fenti bankszámlaszámra. 

A tanuló által kezdeményezett szerződésbontás esetén a tanuló részére visszafizetésre kerülnek a fel nem használt összegek, illetve a le nem 

vezetett órák díja. A le nem vezetett gyakorlati órák visszafizetését az autósiskola az igény bejelentéstől számított legkésőbb 15 napon belül 

teljesíti. Más befizetett díj a beiratkozás után semmilyen indokkal nem követelhető vissza. 

A gyakorlati tandíjak a szerződéskötés időpontjában érvényesek, a számítás alapjául szolgáló költségek változása esetén (pl. hatósági 

előírások, üzemanyag árváltozás, infláció stb.) változhatnak. Az autósiskola az árváltozás jogát fenntartja! 

Bp., 20…………………………                                                                            

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

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

Antos András Iskolavezető                                                                                                                       tanuló       

                                                                                                                                                        

……………………………………………........ 

                                                                                                                Tanuló törvényes képviselője (18 év alatti tanulók esetén)            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


