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+36 30 349 9186

SZERZŐDÉS
Amely létrejött a FULLDRIVE Autósiskola Kft. (Cím: 2613 Rád, Mindszenty u. 43.) mint Autósiskola
(továbbiakban: Autósiskola) és
Név:

Anyja neve:

Telefon:

Születési dátum:

E-mail:

Születési hely:

Szem.ig. szám:

Lakcím:

Állampolgárság:

Értesítési cím:

Vezetői engedély száma:

az alábbi feltételekkel.
Megszerezhető képzettség:
A1 B-vel

A1

A2

A

B

BE

C

CE

D

kategóriás vezetői engedély

KEZDŐ

amennyiben ”A2”, vagy ”A” úgy:

is

AM

(a megfelelőt kérjük X-elni)

ko
la

(továbbiakban: Tanuló) között

Születéskori név:

A (AK vagy A2-vel 2 éven túl)

A (A1-gyel 2 éven belül)

A (A1-gyel 2 éven túl)

A2 (A1-gyel 2 éven belül)

A2 (A1-gyel 2 éven túl)

E-LEARNING elméleti képzés

Tantermi elméleti képzés

ós

A (AK vagy A2-vel 2 éven belül)

ut

Gyakorlati képzés

A

Az elméleti oktatás web-es távoktatás (E-LEARNING), illetve tantermi oktatás formájában valósul meg, kivéve,
akinek nincs elméleti képzése (azaz felmentett), valamint a gyakorlati oktatást a FULLDRIVE Autósiskola
Oktatója végzi. A gyakorlati képzés sikeres elméleti vizsgát követően Vác, Budapest, Szolnok és környékén
történik.
A Tanuló a kiválasztott oktatási formáért a következő díjtételeket fizeti:
Ft, (tanfolyam megkezdésekor tandíj),
Ft, (gyakorlat megkezdése előtt)
Ft, (tanfolyam közben)
Ft, (Forgalmi vizsga előtt tandíj)

Összesen: .......................

Ft

IV

E

I ........................................
II .......................................
III ......................................
IV ......................................

.……………………………… Ft (vizsgadíj)
.……………………………… Ft (vizsgadíj)
.……………………………… Ft (vizsgadíj)
.……………………………… Ft (vizsgadíj)

R

A mennyiben szükséges pótóra, annak díja a fenti összegben nem szerepel, mivel szerződéskötéskor ennek
szükségessége még nem merül fel. A pótóra díja minden esetben megegyezik az alapóra díjával.

Készpénzben,vagy utalással

egy összegben

részletfizetéssel

D

Tandíjfizetés módja:

FU

LL

r
Az Autósiskolánkhoz beiratkozott Tanulók tudásszintjének ellenőrzését
számítógépen, későbbiekben gyakorlati
„próbavizsgán” végezzük. Értékelését a Vizsgaközpont: KAV éKözlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság látja el, (továbbiakban:
s KAV) Elméleti, Járműkezelési (JK), illetve
Forgalmi vizsgákon.
z
l
Kérjük, nyilatkozzon az alábbiakról:
e
A hatóság vezetői engedély megszerzésétől eltiltotta-e, illetve vezetői
engedélyét bevonta-e? IGEN
NEM
t
Egészségügyi szakképzettséggel rendelkezik-e?
IGEN
NEM
f
Műszaki szakképzettséggel rendelkezik-e?
IGEN
NEM
i
Munkavédelmi szakképzettséggel rendelkezik-e?
IGEN
NEM
z
A Tanuló kötelezettségei és jogai:
e
A Tanuló kötelezettsége
t
• a tanórák kötelezően előírt óraszámát hiányzás nélkül végigjárni
é
• az oktatásra és vizsgáztatásra alkalmas állapotban smegjelenni /ruházat, ittasság, gyógyszeres
befolyásoltság stb./
s
• az oktatás során használt taneszközök, oktatójárművek épségére a legnagyobb gondossággal vigyázni
e
• a tanuló hibájából okozott károkat a tanuló köteles megtéríteni,
kifejezetten a motoros oktatásban
l
ugyanis a direkt beavatkozásra az oktatónak nincs lehetősége
• saját járművel csak saját felelősségre lehet résztvenni az oktatáson, az esetleges sérülésekért, okozott
károkért az iskola nem vállal felelősséget
• a vizsgaidőpontok utáni érdeklődés az Oktatónál
• tudomásul venni, hogy amennyiben a Tanulónak fizetési elmaradása van, forgalmi vizsgán nem vehet
részt, így az ebből adódó többletköltség a Tanulót terheli
• az esetleges tanórát legkésőbb 48 órával előbb lemondani, amennyiben a Tanuló ezt nem jelzi időben,
valamint el sem megy a gyakorlati oktatásra, úgy annak díját a Tanuló köteles megfizetni
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A Tanuló joga, hogy
• az oktatás során felmerülő problémával felkeresse az Iskolavezetőt és panasszal éljen
• a nem megoldott sérelmét a Képzési és Vizsgáztatási Osztályhoz bejelentse
• másik Képzőszervhez történő áthelyezését indoklás nélkül kérje

ut

ós

is

ko
la

A Képzőszerv jogai és kötelezettségei:
A Képzőszerv kötelezettsége
• a rendeletben meghatározott teljes képzést és feltételeit folyamatosan biztosítani
• az áthelyezéshez szükséges nyomtatványokat kiadni 3 munkanapon belül
• pontos elszámolást adni a befizetett tandíjról és leoktatott órákról - egyéni kérés esetén
• a Tanuló személyes adatainak bizalmas kezelése
A Képzőszerv joga, hogy
• a Tanuló tanítását felfüggessze, ha a tandíjfizetés elmarad
• megtagadja az oktatást és vizsgáztatást, ha a Tanuló nem a megfelelő állapotban jelenik meg
• a szándékosan okozott kárt a Tanulóval teljes mértékben téríttesse meg
• módosíthassa a tandíjat a szerződéskötés napjától számított 6 hónap elteltével,
• a gyakorlati oktatás óradíját az üzemanyag áremeléséhez mérten megváltoztassa
• a gyakorlati oktatás során megbízzon külső szakembert (nem saját alkalmazásban álló Oktatót) a Tanuló
oktatásával, az ilyen megbízás során az Iskola a közreműködő személy tevékenységéért úgy felel, mintha
az oktatást maga látta volna el
A Képzőszerv vállalja, hogy
• a Tanuló által befizetett vizsgadíjakat továbbítja a Vizsgaközpontnak (KAV nak).
• a sikeres KRESZ vizsga után, ahogy a tanuló bejelentkezik gyakorlati képzésre, egy héten belül (kivételes
esetben két héten belül) gyakorlati képzését megkezdi,
• ha késik az Oktató, a lemaradást köteles pótolni,
• az Oktatónak 20 percet köteles várnia a Tanulóra.

E

A

FONTOS! AZ E -LEARNING TANANYAG 90 NAPIG ÁLL A TANULÓK RENDELKEZÉSÉRE! –melyet
sikeresen teljesíteni kell! További pót hozzáférést külön díj ellenében tudunk biztosítani. (AM, A, B
10.000 Ft, BE, C, CE, D 15.000 Ft.) A tanfolyam kezdésétől számított 9 hónapon belül minimum egy
elméleti vizsgát kötelező tenni. A tanfolyam kezdetétől számított 1 éven belül sikeresen le kell tenni
az összes elméleti vizsgát. A sikeres KRESZ vizsgától számított 2 éven belül sikeres forgalmi vizsgát
kell tenni.
Jogszabályváltozás miatti esetleges többletköltségeket az Iskola nem vállalja.

IV

Tanulóáthelyezővel, másik autósiskolától érkező tanulókat 10.000 Ft adminisztrációs díj és külön
megállapodás szerinti óradíj ellenében tudjuk további oktatását biztosítani.
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Szerződésszegés következményei:
Szerződésszegés esetén a két Fél köteles elszámolni egymással a felhasznált tandíj és vizsgadíj tekintetében. Az
Iskola szerződésszegése esetén köteles kártalanítani a Tanulót az - igazolt és bizonyítottan - okozott kárért, ezen
kívül, továbbtanulási lehetőséget kell biztosítania számára. A Tanuló szerződésszegése esetén köteles
kártalanítani az Iskolát az - igazolt és bizonyítottan - okozott kárért.

LL

Hozzájárulok, hogy a Szerződés és annak mellékleteit képező okmányokon szereplő személyes és különleges
adataimat a FULLDRIVE Autósiskola kezelje, az adtvédelmi tájékoztatót elolvastam megértettem.

FU

Megbízom az Autósiskolát a vizsgadíjak kezelésével, illetve annak a Vizsgaközponthoz (KAV) történő
befizetésével.
Kijelentem, hogy a 20/1992. (VII.21.) KHVM rendelet mellékletében előírt általános és adatkezelési, valamint a
kategóriára vonatkozó tájékoztatót átvettem, azoknak tartalmát ismerem és a Vállalási Feltételeket elfogadom.

Város, Dátum:

-----------------------------Iskolavezető

-------------------------------Tanuló

------------------------------------------18 évnél fiatalabb Tanuló esetében

szülő, vagy törvényes képviselő
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