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FELNŐTTKÉPZÉSI ÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

(24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet alapján a 2001. évi CI. törvénnyel összhangban) 
 

Amely létrejött egyrészről a Tóth Autósiskola Bt. 3525 Miskolc, Nagy Imre u. 17. fsz/7. 

másrészről, 

Tanuló neve:……………………………………………………………………………………………………...... 

Születési hely, idő:………………………………………………………………………………………………..... 

Cím:……………………………………………………………………………………………............................... 

Tanfolyam kategóriája:……………………………Tanfolyam száma:………………………………………...…. 

 

között az alábbi feltételekkel: 

 

1. A Képző szerv biztosítja a tanuló hozzájárulásával a jelentkezési lap és annak mellékletein szereplő 

személyes és különleges adatainak bizalmas, diszkrét kezelését a vizsgára jelentés időpontjáig. A 

továbbiakban a tanuló fennmaradó személyes és különlegesadatainak kezelése mellett a tanulmányi 

adatokra is kiterjed a jogszabályokban előírt időtartamig. Ezt követően a Képző szerv az adatokat 

megsemmisíti. 

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az adatkezelési hozzájáruló nyilatkozataláírás nélküli adatait nem használhatjuk, 

vizsgára nem készíthetjük elő (számlát nem áll módunkban kiállítani). 

Ezen adatok hiányossága esetén az oktató nem tud dolgozni, így a gyakorlati oktatásban való részvételt 

megtagadjuk. 

 

Az adatok kezeléséhez hozzájárulok, a szükséges adatokat saját akaratomból, azok célszerű felhasználása végzett 

rendelkezésére bocsátom. 

 

Miskolc, 2023…………………….. Aláírás………………………………………….. 

 

2. A Képző szerv – mint a képzési szolgáltatás felelőse -vállalja, hogy a rendeletben meghatározott teljes 

képzési szolgáltatás feltételeit folyamatosan biztosítja, a megjelölt kategóriára képzési engedéllyel 

rendelkezik 

3. Mint tanuló nyilatkozom, hogy a teljes képzési szolgáltatásra vonatkozó tájékoztatót átvettem, 

megismertem és elfogadtam. 

4. - a képző szerv rögzítette az 

ügyfélfogadás rendjét, a megjelölt kategóriára vonatkozóan a tanfolyamra történő felvétel és vizsgára 

bocsátás feltételeit, az előírt alkalmassági vizsgálatokat, a tanfolyam tantárgyait, azok kötelező 

óraszámait, a tanórák időtartamát, a hiányzás pótlását, a tandíjfizetés módját, a tantárgyak hallgatása alóli 

mentesítés feltételeit, a járműhasználatot, a gyakorlati képzés váltóhelyé/i/re vonatkozó előírásait, az 

elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésének módját, a szerződésmódosítás vagy a szerződésbontás 

feltételeit, illetőleg a tanuló és a képző szerv jogait és kötelességeit. 

5. Tandíjkedvezmény csak azt a hallgatót illeti meg, aki a Tóth Autósiskola Bt.-nél fejezi be 

tanulmányait. 
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6. Azok a tanulók, akik a szerződéskötéstől számított 6 hónapon túl fejezik be a gyakorlati órákat, rájuk az 

aktuális óradíjak vonatkoznak, kivéve azokat a rendkívüli költségnövekedést okozó tényezőket, amelyek 

nem várt költségnövekedést okoznak. (például, üzemanyagárváltozás, üzemeltetési többletköltségek) 

 

Elméleti képzés helye: 3525 Miskolc, Nagy Imre utca 17. fsz/7. 

Oktatási napok: tanrend szerint/e-learning 

Elméleti képzés kezdetének időpontja: 2023………………………………. 

Tanfolyam tervezett befejezése: 2023……………………………………… 

A gyakorlópálya helye: Miskolc, DAM X. kapu – Rutinpálya. 

A gyakorlati oktatás helye: Miskolc város területe, illetve országúti vezetés. 

 

Tandíjak: 

Elméleti tandíj: 65.000.- forint 

Gyakorlati alap tandíj: /képzési forma szerint/ 30*………………forint. 

Összesen: ……………………………. forint 

 

Részletfizetés:  

➢ I. részlet: 69.600 forint, amely tartalmazza az első elméleti vizsgadíjat, 

➢ II. részlet: a vezetési alapórák első harmadának az összeg, 10 óra, amelyet a gyakorlati képzés 

megkezdése előtt kötelező befizetni, ennek hiányában a képzés nem kezdhető meg, 

➢ III. részlet: a vezetési alapórák második harmadának az összege, 

➢ IV. részlet: a vezetési alapórák harmadik harmadának az összege, 

➢ V. részlet: szakoktató által javasolt pótórák összege. 

 

Tanulótól átvett dokumentumok: jelentkezési lap, eredeti orvosi alkalmassági vélemény, - fénymásolás után 

visszaadva, melyet a hallgató aláírásával igazol- vizsgadíj, egyéb 

 

Az elméleti oktatást követő, a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont által lefolytatott vizsgákon a 

vizsgabiztos befolyásolása a vizsga eredményének tekintetében büntetendő cselekmény, ezért kérem ezt 

semmiféle formában ne gyakorolják! 

A szerződésben foglaltak a teljes tanulási ciklusra érvényesek, kivétel a gyakorlati órák óradíjai. 

A gyakorlati órák díjainak érvényessége az elméleti tanfolyam kezdetétől számított 6 hónap. Ezt követő hátralévő 

órák, illetve a még meg nem kezdett gyakorlati képzés díját, az aktuális óradíjon kell rendezni. 

Amennyiben sikertelen vizsga történt, abban az esetben a további órákat (5 kötelező gyakorlati órát) az aktuális 

óradíjon számolja az Autósiskola. 

 

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. Szabályait kell alkalmazni! 

A Vállalkozási Feltételeket tartalmazó Tájékoztató, - mely a Felnőttképzési szerződés mellékletét képezi, - a 

Felnőttképzési és Vállalkozási Szerződés 1 példánya, valamint az orvosi alkalmassági eredeti példánya 

fénymásolás után a hallgató részére aláírásával igazoltan átadásra került. 

Figyelem! Az Autósiskola oktatója nem vehet át oktatási díjat! 

 

 

Miskolc, 2023……………………….. 

 

 

 

 …………………………  ………………………… 

 aláírás  aláírás 

  tanuló   iskolavezető 

 

 


