FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS
„A” kategória (2 éven belüli A2-vel)
Nemzetközi kategória: „A” kategóriába tartozó, oldalkocsi nélküli motorkerékpár, legalább 595 cm³
hengerűrtartalommal és legalább 50kW motorteljesítménnyel.

Amely létrejött egyrészről, mint felnőttképző intézmény (továbbiakban iskola)
Intézmény neve:

ABC Autós-Motoros Iskola Bt.

Székhelye:

1192 Budapest, Aba utca 4.

Adószáma:

28430056-1-43

TEÁOR:

85.53

Iskolavezető neve:

Szűcs Lajosné

Felnőttképzési nyilvántartási száma:

B/2020/007088

Telefonszám, e-mail cím, honlap cím:

+36-30-933-58-85, abc.autosiskola@gmail.com, www.abc-autosiskola.hu

Cégjegyzékszám:

01-06-219848

Másrészről
NÉV

SZÜLETÉSKORI NÉV

ANYJA NEVE

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

LAKCÍM

ÁLLAMPOLGÁRSÁG

(Nem magyar állampolgár esetén a tartózkodásának jogcíme, a jogosító okirat, okmány megnevezése, száma)

TELEFONSZÁM

E-MAIL CÍM

NEME

ADÓAZONOSÍTÓ JEL

TAJ SZÁM

LEGMAGASABB ISKOLAI VÉGZETTSÉGE

OM SZÁM

mint a képzésben résztvevő felnőtt (továbbiakban tanuló) között, alulírott helyen, időben és alábbi feltételekkel a képzésre vonatkozó képzési
szerződést kötik meg.
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1. A képzés általános adatai:
A képzés megnevezése:

„A” kategóriás vezetői engedély

Tanuló azonosító:

(e-learning képzésben):

Képzés jellege:

elméleti nincs;

0003/____________________

gyakorlati – egyéni

2. Képzési idő, ütemezés, helyszín:
Képzés elméleti ideje:

nincs

Képzés kezdete:

____________________________

A teljes képzés várható befejezése:

sikeres elméleti vizsgát követő 2 éven belül

Elméleti helyszín:

nem szükséges

3. A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum:
Az előírt elméleti és gyakorlati vizsgák sikeres teljesítését követően „A” kategóriás vezetői engedély
4. A tanuló teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja:
- elméleti tanfolyam mentes
- gyakorlati feladatok minőségi, teljesítmény- és szakszerűségi jellemzőinek elemzésével történik.
5. Vizsgára bocsátás feltétele:
- elmélet: nem szükséges
- gyakorlat: JK vizsgához előírt 24 életév betöltése; legalább 4 tanóra igazolt járművezetési gyakorlat után. Forgalmi vizsgához előírt legalább 8 igazoltan levezetett
tanóra, összességében 180 megtett km.
Gyakorlati vezetésre és vizsgára csak az előírt öltözék megléte esetén kerülhet sor:
-

magas szárú, zárt cipő

-

bukósisak (Amennyiben nincs sisakrostély, úgy védőszemüveg szükséges)

-

erős anyagból készült nadrág és dzseki, mely ruházat protektoros erősítést tartalmaz
illetve pótolható ráhelyezhető protektorokkal

-

protektoros kesztyű

6. Képzési díj mértéke, fizetés módja:
- Fizetendő képzési díj:
- elmélet: ez esetben nincs
- gyakorlat: (Alap és pótóra azonos árban van)
Tanóránként: 9.000.-Ft
Az alapórákat a tanuló közvetlenül az oktatónak fizeti, melyről 24 órán belül elektronikus számlát kap az e-mail címére. A tanóradíj változásának jogát az iskola
fenntartja, amennyiben a képzés, ill. az üzemanyag árváltozás ezt indokolja.
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁST TARTALMAZ.
7. A képzésben nyújtott támogatás:
A tanuló a képzés során csak a kötelezően előírt alapóra díját fizeti, a pótóra az oktatót terheli.
8. A képzés keretében nyújtott ösztöndíj mértékének és folyósításának feltétele:
A tanuló vállalja, hogy a képzés ellentételezéséért a jelen szerződés szerinti díjakat megfizeti. Tanuló e szerződés aláírásával hozzájárul a személyes adatainak
kezeléséhez. Elismeri, hogy az iskola által készített képzési tájékoztatót, vállalási feltételeket és adatvédelmi tájékoztatót megismerte és elfogadta. A tanuló
felhatalmazza az iskolát, illetve a gyakorlati oktatót, hogy a vizsgák ügyintézésében és befizetésében helyette eljárjon. A tanuló tudomásul veszi, hogy a képzési
rendeletben leírtaknak megfelelően a vezetési gyakorlat tantárgyat csak szakoktatói felügyelet mellett lehet gyakorolni.
9. Vizsgadíjak:
elmélet:

nincs

gyakorlat:

járműkezelési: 4.700.-Ft
forgalmi:

11.000.-Ft

10. Képző intézmény jogai és kötelezettségei:
- az iskola a tanulót a megfelelő módon felkészíti és vizsgákra jelenti
- a gyakorlati képzés során a vezetési kartont előírás szerűen vezeti, tanulóval aláíratja
- biztosítja a képzés során a személyi és tárgyi feltételeket (szakképzett oktatókat, oktatáshoz szükséges segéd- és szemléltető eszközöket, oktatási helyszínt)
- tanulóról nyilvántartást vezet, melyeket az előírás szerinti ideig irattározza
- a képzéssel kapcsolatos bejelentési/jelentési kötelezettségének eleget tesz.
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11. Tanuló jogai és kötelezettségei:
- tanuló vállalja, hogy jelen szerződésben foglaltakat betartja
- tanuló tudomásul veszi, hogy amennyiben a számára regisztrált -learning tananyagot nem használja, ill. az elméleti képzésből kimarad az elméleti tandíj megfizetése
alól nem mentesül, azaz a már befizetett tandíj visszafizetésére nincs lehetőség.

képzés megszakítása esetén a már befizetett gyakorlati tandíj arányos de le nem

vezetett tanórákra eső) részére tarthat igényt
- gyakorlati tanórákon aktívan részt vesz, vezetési kartont aláírásával hitelesíti
- súlyos fegyelemsértés esetén a képzésből kizárható
- tudomásul veszi, hogy a képzési díj rendezetlensége esetén vizsgára nem jelenthető
- többlet költség nem terheli
12. Szerződésszegés és következményei:
- jelen szerződésben foglaltak be nem tartása szerződésszegés
- tanuló jogos panasza esetén a képzési díj arányos részét visszakérheti
- iskola jogos panasza esetén a tanulót a képzési díj arányos részének megtérítésére kötelezheti
- Az iskola a képzés visszavonásával, illetve a tevékenysége folytatásával összefüggésben keletkezett, a tanulót ért kért az iskola a képzési díj összege alapján – a kár
keletkezésétől számítottan – időarányosan téríti meg.
13. Adatkezelés
- A tanuló jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a vonatkozó jogszabályokban

meghatározott adatait a KTI Nonprofit Kft. a képzéssel kapcsolatos

feladatainak ellátása céljából kezeli
- Bejelentés alapján folytatott képzés esetén a tanuló megtiltja adatainak harmadik fél részére továbbítását:

IGEN/NEM

- A tanulónak a képzés során rögzített adatai a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az európai parlament és tanács 2016. április 27-i (eu) 2016/679 rendelete (továbbiakban:
GDPR) szerinti „személyes adatnak” minősülnek. A keletkező adatok meghatározása: jelen szerződés adatai, a képzés során keletkező tanulmányi, illetve jelenléti
adatok, vizsgaeredmények, fényképek, videófelvételek.
- Az adatok felhasználási célja: Statisztikai célra a KSH és OSAP felé történik adatszolgáltatás a felnőttképzési törvény 21.§ (2) és (4) bekezdései szerint.
- A KTI Nonprofit Kft. az adatok kezelésénél a GDPR és a felnőttképzési törvény 15.§, 21.§, Vhr. 22.§, 22/A §, 23.§, 25/A 0-a szabályai szerint jár el.
- A tanuló az Adatkezelési Tájékoztató által megismerte a személyes adatainak kezelési módját és hozzájárult azok felhasználásához.
14. Egyéb rendelkezések
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. Az iskola kötelezi
magát, hogy a tanuló megismert adatait titkosan kezeli, illetve kizárólag a szerződéses tananyag megrendeléséhez és a hatóság részére a törvényben meghatározott
adatokat adja át. Adatvédelmi tájékoztatónkat weboldalunkon a http://www.abc-autosiskola.hu/documents/tajekoztatok/adatkezelési_szabalyzat_tajekoztato.pdf
linken érheti el.
A tanuló aláírásával igazolja, hogy az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat elolvasta, megismert és elfogadta, valamint személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul.
15. Érvényesség
Jelen szerződés az aláírással lép hatályba és a képzés befejezésének napjáig érvényes.
16. Melléklet
Jelen szerződés részét képezi az 1. sz. melléklet "nyilatkozat személyes adataim továbbításának letiltásához felnőttképzési államigazgatási szerv részére"

Kelt:

____________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Tanuló aláírása

Iskolavezető aláírása
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NYILATKOZAT
személyes adataim továbbításának letiltásához felnőttképzési államigazgatási szerv részére

Alulírott

Név:

Születési hely és idő:

Anyja neve:

a 2013. évi LXXVII. törvény 15.§ (1) pontja alapján nyilatkozom, hogy a közúti járművezetői-, illetve közúti közlekedési szakember képzésem során megadott személyes
adataim közül az alábbiakban aláhúzással megjelölt adatok továbbítását a felnőttképzési államigazgatási szerv részére letiltom.

Tudomásul veszem, hogy a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében történő azonosításhoz szükséges oktatási azonosító szám meghatározása céljából és idejéig a
11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 25/A.§ (3) pontja alapján személyes adataimat a felnőttképzési államigazgatási szerv letiltás esetén is kezelheti.

Személyes adatok (viselt név, születési név, anyja neve, születési hely, születési idő) adattovábbítását

letiltom / engedélyezem

E-mail cím adattovábbítását

letiltom / engedélyezem

Adóazonosító jel adattovábbítását

letiltom / engedélyezem

Kelt:

____________________________________

_________________________________________________
Tanuló aláírása
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