FELNŐTT KÉPZÉSI
TANULMÁNYI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről (név):
……………………………………………………………………………………………………………
a tanfolyam száma a „B” kat.: ………………………… Anyja neve:………………………………
Lakcím:………………………………………………………………………………..…………………
Szem. ig. száma: ……………………………………….. Telefon: …………………………………..
másrészről Dajka Mihály Tekisuli autós magániskola Vezetője, mint egyéni vállalkozó között.
(Vállalkozói igazolvány száma: ET-033542 , Iskolavezetői engedély száma: 01-150/93)
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0535-06, Program akkreditációs lajstrom száma:
PLH-216. Az elméleti képzés kezdetének és végének időpontja:
………………………………………….
Az elméleti képzés helyszíne: Bp. IV., Tanoda tér 1. (Könyves Kálmán Gimnázium.)
1047 Budapest, Langlet Valdemár u. 3-5. (Bródy Imre Gimnázium.)
Az Autósiskola vállalja:
1., Az igényelt szolgáltatásnak megfelelően a tanfolyam résztvevőjét, úgy elméleti mint
gyakorlati vizsgára felkészíti és biztosítja számára a felkészüléshez szükséges eszközöket.
2., A tanulók első elméleti és gyakorlati összes vizsgáit intézi, annak idejéről és helyéről a
tanulót korrekten tájékoztatja.
3., Az elméleti és gyakorlati órákat a meghirdetett időben pontosan elkezdi, és annak
időtartamát betartja.
- az elméleti óra 45 percig, a gyakorlati óra 50 percig tart,
- az órák között 10 perces szüneteket kell tartani.
4., A gyakorlati oktató a vizsgára bocsátás előtt a tanulót felkészültségéről köteles
tájékoztatni, a vizsgára bocsátásra javaslatát, illetve ellenjavaslatát megtenni. A vizsgára
jelentés feltétele minimum 30 órai és 580 km teljesítése. A gyakorlati foglalkozás óraszám
(30 óra) a minimális óraszámot jelenti. Ha a felkészüléshez több óra szükséges, akkor óradíj
befizetés ellenében az oktatónál pótóra vehető a szükséges mértékben. A megbeszélt
gyakorlati órák az esedékesség előtt 48 órával oktatónál lemondhatók. Az alapoktatás
felkészítésének helyszíne (rutinpálya): Budapest IV. Berda J. u.15. (Autóklub)
5., A tanulótól átvett dokumentumok jegyzéke: kitöltött vizsga és jelentkezési lap, orvosi
alkalmassági igazolás. Az iskolai végzettségről szóló nyilatkozat.

A tanuló vállalja:
1., Hozzájárulok a jelentkezési lapon és annak mellékleteit képező okmányokon szereplő
személyes és különleges adataim kezeléséhez. Az Autósiskola honlapján tájékozódtam az
adatkezelési szabályzatról és azt elfogadom.
2., Az Iskola tájékoztató lapját átvettem, azt megismertem és elfogadtam.
3., A tanfolyam óráin pontosan megjelenik, az órát nem zavarja és a felkészülést a legjobb
tudása szerint végzi.
4., Az elméleti tanfolyamról való hiányzást pótolni kell. Orvosi igazolás a hiányzásról
elfogadható, igazolatlan elméleti óra pótlásának díja 2000.- Ft/ óra. Gyakorlati vezetésről
késés esetén mindkét fél (oktató, tanuló) 20 percet köteles várakozni. A tanuló hiányzása
esetén az iskola készenléti díjat számol fel …………Ft/ó. Oktatói késés esetén a kiesett időt
pótolni kell.
5., A tanuló a tandíjat pontosan fizeti. Elméleti tanfolyam díja: ……….Ft., melyet legkésőbb a
tanfolyam megkezdésekor kell befizetni. A gyakorlati órákért a tandíj összege – rutin, városi
vezetés, éjszakai vezetés és országúti vezetés összege : ………….Ft/ó. A pótórák díja
amely 30 levezetett óra és 580 km teljesítése után értendő megegyezik az alapórák díjával.
A gyakorlati vezetés díját részletekben is be lehet fizetni minden 10. óra megkezdése előtt
10 óra díját.
6., A tandíj befizetése az iskolában a fogadóórákon vagy a gyakorlati oktatónál lehetséges. A
befizetésről nyugtát kell kiállítani. Amennyiben a tanuló az előírt időben nem fizeti meg a
tandíjat, úgy az iskolának jogában áll a további képzést megtagadni. Szerződésbontás
esetén a már igénybe vett szolgáltatásokért a tandíj vissza nem igényelhető. Az iskolának
jogában áll a még be nem fizetett tandíj módosítása.
7., Vizsgára bocsátás a vizsgadíj befizetése ………..- Ft elméleti, és …………….- Ft forgalmi
vizsgadíj. A vizsgadíj részletekben fizethető be az oktatónál.
8., Az első elméleti vizsgára jelentés a beiskolázástól számítva max. 9 hónapig tehető meg.
9., A gyakorlati vizsgákat a sikeres elméleti vizsgától számítva 2 éven belül sikeresen be kell
fejezni. Bármilyen jellegű, iskolát érintő problémával az iskola vezetőjét meg lehet keresni.
Az iskola fogadóórája munkanapokon minden hét szerdán-csütörtökön 16-20 óra között van,
telefonon egyeztetve is. Az ügyfélfogadó címe: 1043 Budapest, Berda József utca 40. fsz/ü2. Az iskola címe: 1141 Budapest Jeszenák János utca 62. fsz. 1/A Telefon: 06-30/9443456
A szerződésben foglalt feltételeket mindkét fél elfogadja és aláírásával igazolja, amely
akaratukkal mindenben megegyező.
Budapest, 20………………..
………………………………………
Tanuló

……………………………………
Iskolavezető

Szülő gondviselő aláírása:………………………….. Szem.ig.száma: ……………………………

