
Tanulmányi szerződés  

amely létrejött . „Újpest” Tanoda Autósiskola Kft. (Újpest Tanoda Autósiskola) és 

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

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

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

A tanuló elismeri , hogy a mai napon az Autósiskola Tanulótájékoztatójából átvett egy példányt, annak tartalmát elolvasta és tudomásul 

vette. A tanulót a mai napon az Autósiskola beiskolázta a ......kategóriás tantermi/e-learning képzésre. Az e-learning képzés elvégzésére az 

első belépéstől (az e-Titán Rendszerben az e-learning oktatás indítása gomb megnyomása) számítva a tanulónak 75 óra/180 nap időtartam áll 

rendelkezésére. Tantermi képzés esetén a tanfolyam száma:......................................., a képzés kezdete és vége:.................. ....................... 

Tanulótájékoztató  

1. „Újpest” Tanoda Autósiskola Kft.; Székhely: 2161 Csomád, Petőfi utca 10, telephely: 1043 Bp., István út 5. Tel: 06-1-398-94-40, 06-20-

9226-395, mail: ujpestautosiskola@gmail.com Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/001180. Cégforma: Kft.. Cégjegyzékszáma: 13-

09-226199. Iskolavezető: Antos András, 06-20-9226-395, ujpestautosiskola@gmail.com. 

2.  Ügyfélfogadó címe: 1043 Budapest, István út 5. ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda, csütörtök 14.00-17.00.   

3. A tanfolyamra való felvétel módja: ügyfélfogadási időben a jelentkezési lap kitöltésével és a tanulószerződés aláírásával történik.  

4.Autósiskolánk AM, A1, A2, A és B kategóriák teljes körű képzésével foglalkozik, melyhez az AM kategória kivételével a tanulónak 1-es 

csoportú orvosi alkalmassági engedéllyel kell rendelkeznie.  

5.A képzésre való felvétel: A képzésre az jelentkezhet, aki: rendelkezik orvos által kiállított egészségügyi alkalmassági igazolással, 

nyilatkozik, hogy legalább alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik (kivéve AM kategória esetén) és legfeljebb 6 hónappal fiatalabb a 

hatóságilag előírt életkornál életkorral: AM- 14 év,  A1- 16 év, A2- 18 év, A- 24 év és B- 17 év. Az alapfokú iskolai végzettség igazolásának 

módja: A legalább alapfokú végzettséget igazoló dokumentumot az első vizsga napján kell bemutatni a vizsgaközpontnál vagy a 

vizsgabiztosnál. Ennek hiányában a vizsga nem marad el, de utólagos bemutatása kötelező!  

6.Elméleti vizsgára az a tanuló bocsátható, aki: a tanfolyamot elvégezte, megfelel a BM rendeletben meghatározott közlekedési feltételeknek, 

az előírt életkornál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb és orvosi alkalmassági igazolással rendelkezik. 

7. Az e-learning képzés feltételei: A tanuló hozzájárul, hogy az Autósiskola rögzítse és kezelje az adatait az e-Titán Elektronikus 

Oktatórendszerben, amely magában foglalja a közlekedési hatóság által akkreditált, zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszert 

is. A tanuló ezen rendszeren keresztül hozzáférést kap az e-learning tananyaghoz, amely egy elektronikus távoktatási tananyag. A tananyag a 

www.etitan.hu oldalon érhető el. Az e-learning tananyagok megnevezései és részletes jellemzői az e-Titán Rendszerben érhetőek el. A tanuló 

e szerződés alapján, az elméleti képzés díjának kifizetése után jogosult az elméleti képzést e-learning formában történő elvégzésére. A 

képzés elvégzéséről az e-Titán Rendszer képzési igazolást állít ki. Az elméleti képzés ütemezése a Tanuló előrehaladásától függ. A képzés 

során Közlekedési alapismeretek, Vezetéselmélet és Szerkezeti üzemeltetés tantárgyak sajátíthatók el. 

8. A Tanuló számára az e-learning képzésben való részvétel időtartama korlátozott, azaz meghatározott időtartam alatt végezheti el a képzést. 

A Tanuló számára a képzés során a tananyag felhasználására, az e-learning alapú tananyag lejátszására rendelkezésére álló idő is korlátozott 

(75 óra/180 nap). A határidő túllépése esetén a Tanuló tanfolyamkezdési/tanfolyam-folytatási jogosultsága megszűnik. A Tanuló jogosult az 

e-learning tananyag egyszeri időbeli korlát meghosszabbítását megrendelni az Autósiskolától – külön díjazás ellenében. Az időbeli korlátok 

kibővítése nem eredményezi a jogszabályokban meghatározott, képzésre vonatkozó jogszabályi határidők megváltozását. E-learning képzés 

esetén a tanulóval való kapcsolattartáshoz az autósiskola szakoktatót biztosít. Technikai problémák esetén hívható: 061-577-0222 (8-18 óra 

között). Szakmai (kresz) kérdés esetén az autósiskolától lehet segítséget kérni.A tanuló a felhasználási jogosultságát másnak nem engedheti 

át. Tilos az e-learning tananyagot, vagy annak részeit, beleértve a médiaelemeket, szövegeket bármilyen más módon felhasználni, illetve 

tilos másolni, továbbadni, többszörözni, átdolgozni, harmadik személynek átadni, vagy hozzáférhetővé tenni. A tanuló felhasználónevének 

és jelszavának más személy által történő felhasználása következményeként felmerülő károkért és veszteségekért az Autósiskola nem vállal 

felelősséget, függetlenül attól, hogy ez a felhasználás akár a tanuló tudomásával, akár anélkül történik. A tanuló tudomásul veszi, hogy az e-

Titán Rendszer használata és az e-learning képzés elvégzése során az e-Titán Rendszerben a tanuló IP címei naplózásra kerülnek. Az e-Titán 

Rendszer üzemeltetője jogosult a Tanulók részére közvetlenül is e-mailben értesítést küldeni az e-Titán Rendszer tervezett karbantartásairól, 

valamint a Tanulók által elvégzett képzések értékelésével kapcsolatban. Az e-Titán Rendszer használatához, eléréséhez, valamint az e-

learning képzésben való részvételhez a legalább az alábbi informatikai környezettel kell rendelkezni:Támogatott böngészők (legutóbbi 2 

verzió, amely legalább 6 hónapja került kiadásra): Microsoft Edge , Mozilla Firefox, Google Chrome, Képernyőfelbontás: minimum 

1024×768, Internet letöltési sebesség: minimum 768 Kbps. 

Tanuló tudomásul veszi, hogy a képzési szerződés megszűnése, vagy megszüntetése esetén az Autósiskola jogosult a tanulónak az e-Titán 

Rendszerben az e-learning tananyaghoz történő hozzáférését megszüntetni. A tanuló köteles a szerződés aláírásának dátumától, ill. a 

regisztrációs email megérkezésétől számított 3 hónapon belül legalább egyszer belépni az e-Titán rendszerbe, ellenkező esetben a képzést 

meg kell ismételni. A tanuló által hibásan vagy olvashatatlanul megadott email címből eredő károkért és veszteségekért az Autósiskola nem 

vállal felelősséget. A tanulónak az e-Titán rendszerbe való első belépéstől számított 9 hónapon belül meg kell jelennie elméleti vizsgán és az 

e-Titán rendszerbe való első belépéstől napjától számított 12 hónapon belül sikeres KRESZ vizsgát kell tennie. Ellenkező esetben a képzést 

meg kell ismételni. A sikeres forgalmi vizsgát legkésőbb a sikeres KRESZ vizsgától számított 2 éven belül kell letenni, ellenkező esetben a 

képzést meg kell ismételni.  

9. A tantermi elméleti képzés feltételei: A B kategória elméleti képzése 16 óra KRESZ, 8 óra Vezetéselmélet, 4 óra Szerkezeti és 

üzemeltetési ismereteket tartalmaz. A motoros kategóriák számára plusz 4 óra Vezetéselmélet és Szü foglalkozást tartunk. Az elméleti 

tanórák 45 perc hosszúak. A tanuló számára a képzési rész elvégzése akkor igazolható, ha az egyes tantárgyak tanteremben történő elméleti 

oktatása során minden órán részt vett. Hiányzás esetén a tanuló számára - azon témakörökből, melyeken a tanuló nem vett részt - 

pótfoglalkozást tartunk. Egy foglalkozáson való részvétel akkor igazolható, ha a tanuló nem késett a foglalkozás kezdetétől számított több, 
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mint 15 percet. Az iskolavezető mentesítheti az elméleti foglalkozáson való részvétel alól az alábbi személyeket: mozgáskorlátozott, siket, a 

magyar nyelvet nem beszélőt. A vizsgára való felkészítés e személyek számára az iskolavezetővel egyeztetve történik. A tanulónak a 

tanfolyam megkezdésétől számított 9 hónapon belül meg kell jelennie elméleti vizsgán és tanulónak a tanfolyam megkezdésétől számított 12 

hónapon belül sikeres KRESZ vizsgát kell tennie. Ellenkező esetben a képzést meg kell ismételni. A sikeres forgalmi vizsgát legkésőbb a 

sikeres KRESZ vizsgától számított 2 éven belül kell letenni, ellenkező esetben a képzést meg kell ismételni.  

10. A sikeres elméleti vizsgát követően a gyakorlati oktatás az éppen aktuális oktató kapacitás függvényében kezdhető el. Az 

Autósiskola autó- és motorválasztéka: Személygépkocsik: Suzuki Swift (régi és új), Suzuki S-Cross, Suzuki Vitara, Toyota Yaris, Nissan 

Micra, Opel Astra, Renault Kaptur, Peugeot 206. Motorok: Suzuki, Kawasaki, Honda.  

11. Áraink: Elméleti képzés (tantermi/e-learning képzés): B kategória: 40.000/45.000 Ft (75 óra/ 180 nap), motoros kategóriák: 45.000 

Ft (75 óra/ 180 nap), könnyített motoros kategóriák: 20.000 Ft (75 óra/ 180 nap). Az elméleti pótóra díjai: B kategória: 10.000 Ft (10 óra/ 30 

nap), motoros kategóriák: 10.000 Ft (10 óra/ 30 nap), könnyített motoros kategóriák: 8.000 Ft (10 óra/ 30 nap). E-learning elsősegélynyújtó 

tanfolyam: 10.000 Ft. Az elméleti képzés díját beiratkozáskor, egy összegben kell befizetni.  

Gyakorlati képzés: B kategória: hétköznap 9.000 Ft/óra, hétköznap 17.00 után és szombaton 10.000 Ft/óra, vasárnap 11.000 Ft/óra. Intenzív 

hétköznapi vezetés 17 óráig: 10.000 Ft/óra, 17 óra után: 11.000 Ft/óra. Automata váltós autóval: 10.000 Ft/óra. 580 km és 30 óra levezetése 

hatóságilag kötelező. A kötelező óraszám feletti órák díja megegyezik az alapórák díjával. Más iskolából átvett tanuló esetében az óradíj 

10.000 Ft/óra. 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 képzésben minden tanuló a saját felelősségére vehet részt. A 

gyakorlati képzés az Fordulat Autósiskolával együttműködésben történik.  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! 

A vizsgára bocsátás feltétele a tanfolyam elvégzése, ill. a levezetett órák megléte és a vizsgadíj befizetése, ill. a kategóriánként kötelező 

távolság levezetése. A kötelező óraszámokon felül lehetőség van elméleti és gyakorlati pótórák igénybevételére. Amennyiben a tanuló a 

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

felszerelt járművekre korlátozva”. B kategóriás képzés esetében a gyakorlati oktatás díja 3 egyenlő részletben a megkezdett órák előtt 

fizetendő kizárólag átutalás formájában (Bankszámla szám átutaláshoz: „Újpest” Tanoda Autósiskola Kft., 10401213-50505754-51531008). 

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. 

12. A tanuló kérheti áthelyezését másik autósiskolába. Ebben az esetben az Autósiskola kiállítja az ehhez szükséges nyomtatványt és 

igazolja az addigi vizsgáit, ill. levezetett óráit.  

13. Az elméleti oktatás helyszínei: 1043 Budapest, István út 5.  

20. Rutinpálya: Duna Plaza Parkoló; Magyar Autóklub, 1043 Berda József u.; 1142, Bp , Írottkő park 1.  

21.Felügyeleti szervünk: Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont, 1033 Bp., Polgár u. 8-10. . Engedélyező hatóság:  

Építési és Közlekedési Minisztérium, 1082 Bp., Vajdahunyad u. 45. Tel: 814-18-19  

22. A vizsgázónak joga van a teljes körű képzéshez, melyet iskolánk biztosít. Ügyfélfogadási időben írásos tájékoztatót adunk a beiskolázás 

feltételeiről és a pillanatnyi árakról. Egy tanóra 50 perc vezetési időt tartalmaz. Amennyiben a tanuló negyed óránál többet késik, levezetett 

órának minősül, de az alapóra esetében ez pótóra befizetésével jár, mert a kötelező óraszámot vezetéssel kell eltölteni. Ha a tanuló az előre 

egyeztetett vezetési órát legalább 24 órával az időpont előtt nem mondja le, az levezetett órának számít. Az oktató akadályoztatása esetén, 

köteles a hiányzó órát bepótolni.  

23.A vizsgadíjakat a vizsgára jelentés időpontjában a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont pénztáraiban kell befizetni, ill. a befizetést 

a vizsga szervezésével megbízott személynek kell átadni. Vizsgadíjak: Kresz vizsga: 4600 Ft, Járműkezelési vizsga (csak motoros kategóriák 

esetében): 4.700 Ft (AM kat: 3.600 Ft) Forgalmi vizsga: 11.000 Ft (AM kat: 3.600 Ft)+1.500 Ft vizsgaszervezési díj. Az első elméleti 

vizsgára az autósiskola jelenti le a tanulót, a további vizsgákat a tanuló intézi önmaga számára.  

24.Az adott kategóriára vonatkozó valamennyi elméleti és gyakorlati vizsga sikeres megléte esetén a vizsgaigazolást a Közlekedési 

Alkalmassági és Vizsgaközpont továbbítja az okmányirodának. A vezetői engedélyt az okmányirodákban a az elsősegély-nyújtási ismeretek 

meglétét igazoló okirat és az eredeti orvosi alkalmassági igazolás, valamint külföldi állampolgár esetén legalább 6 hónapja érvényes 

tartózkodási engedély bemutatása esetén lehet átvenni. Minden vizsgára érvényes személyazonosító igazolvány, ill. ha a tanuló már 

rendelkezik jogosítvánnyal, akkor jogosítvány is szükséges!  

25.Az Autósiskolába áthelyezését kérő tanuló, valamint aki tanfolyammentes képzésre iratkozik be 15.000 Ft regisztrációs díjat köteles 

fizetni.  

26. A tanuló és az autósiskola közötti kommuniáció elsősorban e-mail kommunikáció formájában történik. Az autósiskola az elektronikus 

levelet a tanuló által a jelentkezéskor megadott e-mail címre küldi. Az elméleti vizsga időpontjáról szóló értesítést az autósiskola e-mail-ben 

küldi meg a tanulónak.   

27.Az Autósiskola Adatkezelési tájékoztatóját megismertem és az abban foglaltakat elfogadom.  

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

......................................................                                                                                                                          tanuló                                                                             

Antos András Iskolavezető                                                                                                                                                                                                                                                                      

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

Tanuló törvényes képviselője (18 év alatti tanulók esetén)                             


