
TANULMÁNYI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről, az Áchim Zoltán Autósiskola, képviselője: Áchim Zoltán, másrészről:
Név:..................................................................................Születési név:……………………………………………………………
Anyja leánykori neve:.......................................................Születési hely, idő:………………………………………………………
Állandó lakcím:……………………………………………………………………………………
Telefonszám:……………………………………………………………………………………… 

1. A szerződés tárgya:
Az Áchim Zoltán Autósiskola vállalja a vele szerződést kötött ügyfél teljes körű járművezető képzését az ide vonatkozó 1988. évi
I. törvény, a 179/2011.(09.02.) korm. rendelet és a 24/2005.(IV.21.) GKM rendelet alapján AM, A1, A2, A és B kategóriákban,
amennyiben a hallgató a képzéshez szükséges jogszabályi előfeltételeket dokumentumokkal igazolja.

2. A képzés helye és formája:
A képzés az érvényben lévő oktatási tematika, valamint a tanfolyam indításakor elhangzó vállalási feltételek szerinti ütemezésben
és helyszínen folyik.

3. A képzés időtartama:
Az egyes  járműkategóriákra  vonatkozó jogszabályban meghatározott  minimális  óraszámok szerint,  melytől  igény és  szükség
esetén a szerződő felek közös megegyezéssel csak felfelé térhetnek el (pótfoglalkozás).

4. A képzés díja, fizetésének módja, ütemezése:
4.1. A tanuló teljes tanfolyami képzése……….kategóriá(k)ban.
4.2. A képzési díjak a vállalási feltételekben találhatók, a tanfolyamindítás napján lévő aktuális díjakat tartalmazza, melyek a

mindenkori piaci és gazdasági viszonyok alapján változhatnak. a képzés időbeli lefolyása nem tervezhető, mivel függ a
tanuló képességeitől és anyagi helyzetétől ill. a vizsgák ütemezésétől. A díj nem tartalmazza a vizsgadíjat. A vizsgadíjat
a mindenkor hatályos rendelet határozza meg.

4.3. A tandíjfizetés történhet több részletben, de az első részlet minimum a tanfolyam díj összegével megegyező kell legyen.
A további gyakorlati képzési díj befizetésével arányosan történhet meg a gyakorlati oktatás. A teljes tandíj kiegyenlítése
legkésőbb az aktuális forgalmi vizsga napjáig meg kell történjen.

4.4. Az  Áchim  Zoltán  Autósiskola  nem  gondoskodik  annak  a  tanulónak  a  vizsgára  bocsájtásáról,  aki  a  tandíj-  és
vizsgafizetési kötelezettségének nem tesz eleget.

5. A képzőszerv jogai:
a) A képzési díj emelése (ilyenkor az árváltoztatás az aktuális hónap első napjával lép életbe) a piaci viszonyok alapján.
b) A tandíj  mérséklése  különböző  kedvezmények  alapján,  amely  csak  abban  az  esetben  vehető  igénybe,  ha  a  jelölt  a

tanulmányait teljes egészében (a kategória megszerzéséig) az Áchim Zoltán Autósiskolánál végzi el. Amennyiben a jelölt
más  képzőszervnél  kívánja  folytatni  a  tanulmányait,  tanulóáthelyezés  esetén  a  kedvezmény  nem  illeti  meg,  így  az
elengedett tandíj részét (a kedvezmény mértékéig) köteles megfizetni.

c) A képzőszerv jogosult a szerződést felmondani és a hallgatót a képzésből kizárni, amennyiben a hallgató a 4. pontban
megjelölt fizetési kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget.

d) A vezetői  engedély  átvételének  feltétele  a  közúti  járművezetők  elsősegély-nyújtási  ismeretekből  tett  vizsgáról  szóló
„Igazolás” bemutatása. Ez alól a rendeletben előírt végzettség alapján a Kormányablak képviselője mentesítheti a jelöltet,
ha  az  eredeti  igazoló  okiratot  bemutatja.  Ha  a  jelölt  nem rendelkezik  a  fenti  végzettséggel,  akkor  a  képzőszerv  a
Nemzetközi Vöröskereszt tanfolyamát és vizsgáját megszervezi.

e) A képzésben részt vevők teljesítményét   az elméleti képzés modulban, a vizsgakövetelményeknek megfelelő úgynevezett
„Házi  vizsga”  tesztlapon  értékeljük és  a  „nem  megfelelt”  eredménnyel  járó  tesztet  író  hallgatónak  pótfoglalkozást
biztosítunk.  A  gyakorlati  képzés  egyes  moduljainál  is  hasonlóképpen,  egy  aktuális  vizsgaminősítő  lap  hibavonal
szűrőrendszerére épülő eredményt vizsgálunk. Ha az eredmény „sikertelen” akkor további pótórák lehetőségét biztosítjuk.

6. A képzőszerv kötelezettségei:
a) A hallgató teljes körű képzése az irányadó rendeletek,  szabályzatok és tematikák alapján a jelölt  kategóriában jelen

szerződés és legjobb szakmai tudása szerint.
b) Amennyiben a képzőszerv jelen szerződésben vállalt képzési neki felróható okból megszakítja, illetve nem fejezi be, a

már befizetett tandíj fel nem használt hányadát kamatok nélkül köteles a hallgató részére visszafizetni. Amennyiben a
képzőszervnek visszafizetési kötelezettsége keletkezik, úgy azt a hallgatónak, vagy az általa kijelölt költségviselő részére
fizeti vissza.

c) „képzési igazolás” kiadása kérelem esetén 3 munkanapon belül.



7. A tanuló jogai:
a) Oktató választás, gépkocsi választás, vezetési időpontválasztás.
b) Képzőszerv változtatása.
c) A tanfolyam közben (elmélet és gyakorlat) a képzésen való részvételről való lemondása esetén a befizetett és fel nem

használt  összeg  visszafizetését  1  éven  belül  írásban  kérheti  teljesítmény  arányosan.  A  képzési  díj  visszafizetése
szempontjából a  hallgató írásbeli  bejelentésének a képzőszervhez  való beérkezési  időpontja az irányadó.  Az elméleti
oktatás díját a képzőszerv csak abban az esetben utalja vissza, ha a képzés még nem kezdődött meg.

d) A  hallgató  jogosult  a  szerződéstől  írásban  elállni.  A  hallgató  számára  megszűnik  a  tandíjfizetési  kötelezettség,
amennyiben a képzésben  való részvételét  írásban lemondja.  A fizetési  kötelezettség  megszűnésének szempontjából  a
hallgató írásbeli bejelentésének a képzőszervhez való beékezési időpontja az irányadó. A tandíjfizetési kötelezettség nem
szűnik meg, ha a hallgató a tanfolyamot nem látogatja, vagy csak szóban jelzi kimaradási szándékát.

8. A tanuló kötelezettségei:
a) Minden foglalkozáson köteles részt venni, ill. az indokolt mulasztást a szabályzatokban lefektetett módon pótolni kell.
b) Gyakorlati vezetésre a váltás helyén pontosan, a vezetésre alkalmas állapotban, személyazonosságot igazoló okmánnyal

megjelenni. Indokolt esetben 24 órával a gyakorlati vezetés időpontja előtt, kizárólag szóban lemondhatja azt.
c) Bármelyikük akadályoztatása esetén, a találkozás helyén, az oktató és a tanuló is köteles 30 percet várni.
d) A képzési időszakban bekövetkezett gyakorlati óradíj, ill. vizsgadíj változás esetén köteles az új árnak megfelelően fizetni

a képzési-és vizsgadíjat.
e) A tanuló kijelenti, hogy az általa okozott kár után anyagi felelősséget vállal.

9. A szerződés hatályba lépése:
Jelen szerződés, annak aláírása napján lép hatályba.

10.  A szerződés megszűnésének esetei:
a) A szerződés megszűnik a teljes képzés befejeztével, tehát az adott kategória megszerzésével.
b) A szerződést a felek közös megegyezéssel, írásban megszüntetik.
c) Amennyiben a tanuló szerződésszegést követ el és azt megnyugtatóan rendezni nem tudja.

11.  Egyéb:
11.1 . Felek kijelentik, hogy jelen szerződésből adódó jogvitákat elsősorban peren kívül kívánják rendezni. Amennyiben ez

nem vezet eredményre, úgy az Áchim Zoltán Autósiskola székhelye szerinti illetékes bíróság jár el.
11.2 . Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az 1.

pontban megjelölt jogszabályok az irányadóak.
11.3 . A szerződő felek ezúton kijelentik, hogy amennyiben az e szerződést érintő jogszabályok a szerződés időtartama alatt, e

szerződést érintően megváltoznak, úgy a változásnak megfelelően e szerződést módosítottnak tekintik.
11.4 . Az oktatót nem terheli felelősség a tanulóval szemben és az oktatás megtagadása jogszerű, ha a tanuló a gyakorlati

oktatás  rendjét,  fegyelmét  súlyosan  megszegi  és  az  oktató  határozott  utasítása  ellenére  ön-és  közveszélyes  módon
viselkedik/közlekedik, illetve nem alkalmas az adott kategória elvégzésére.

Gyakorlati vezetési napok: hétfő – szombat
Gyakorlati vezetés folytatható: 0-24 óráig
Az iskolavezető neve: Áchim Zoltán
Ügyfélfogadás: Áchim Zoltán Autósiskola (5600 Békéscsaba, Dobozi út 133.) H,K,CS,P: 18:00 – 20:00 
A  képzés  szakmai  felügyeletét  ellátja:  Békés  Megyei  Kormányhivatal  Békéscsabai  Járási  Hivatal  Műszaki  Engedélyezési,
Fogyasztóvédelmi  és  Foglalkoztatási  Főosztálya  Fogyasztóvédelmi  Osztálya  5600  Békéscsaba,  József  Attila  u.  2-4.,
Telefon:66/546-150.
A tanuló nyilatkozik, hogy a szerződés mellékletét képező – a teljes képzési szolgáltatásra vonatkozó, a képzési és vizsgáztatási
rendelet által meghatározott tartalmú – vállalkozási feltételek írásos tájékoztatójának egy példányát átvette és annak tartalmával
egyetért.  
A tanfolyam-megnyitón az iskola képviselőjétől a képzésemmel kapcsolatosan mindenre kiterjedő, kellő tájékoztatást kaptam.
Szerződő felek jelen megállapodást annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 2 példányban jóváhagyólag
írták alá.

  Kelt:…………………………………

............................................................. ………………………………………….
  hallgató iskolavezető



Kiskorú és fiatalkorú hallgató esetén a szülő jóváhagyása, név:………………………………….


