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FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS
kizárólag a vállalkozási feltételekkel együtt érvényes
amely létrejött egyrészről a SMART Autósiskola, Székhely: 7742 Bogád, Béke tér 3.,
Iskolavezető: Udvardy Balázs. Mobil:+36 30 9970 940,Web: http:/smartautosiskola.hu
Email:smartautosiskola@gmail.com, Iroda és oktatóterem címe:Pécs, Mátyás király u.1.( bejárat a
Jókai utca felől) Ügyfélfogadási idő: hétfő és csütörtök: 13.30-15.30, kedd és péntek 11.30-13.30
Képzési engedély szám:KVH/4177-1/2018-NFM. Adószám: 6887609-1-22, Felnőttképzési
nyilvántartási szám: B/2020/009030, mint képzőszerv, továbbiakban Autósiskola , másrészről
Hallgató neve: …………..……………………………… anyja neve…………………………….…….…..
személyi ig.száma:……………………..... lakcíme:……………………………………………………….
születési helye, ideje: ……………………………………..……telefonszáma:……………………………
e-mail címe: ..……………………….……………………..Leánykori neve:……………………………….
mint a felnőttképzésben részt vevő személy - továbbiakban: a Hallgató - között a mai napon és
helyen az alábbi feltételekkel:
A szerződés a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján létrejött szerződés.
1. A szerződés tárgya: E szerződés értelmében az autósiskola vállalja fent nevezett Hallgató „B”
kategóriás gépjárművezetői képzését (elméleti alapismeretek és gyakorlati oktatás, valamint az
ehhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások, mint „képzés”), az alábbiak szerint:
A képzés megnevezése: „B” kategóriás járművezető-képző tanfolyam.
A képzés óraszáma: 28 tanóra elméleti oktatás, vagy az ennek megfelelő zárt rendszerű
távoktatás, valamint legalább 29 tanóra járművezetési gyakorlat + 1 óra forgalmi vizsga.
Ezen felül lehetőség van elméleti és gyakorlati pótórák igénybevételére.
A képzés tananyagegységekre bontott ütemezése: tájékoztató előadás, elméleti oktatás, elméletivizsga, járművezetési gyakorlat, forgalmi vizsga. A 24/2005 GKM rendeletben és a vonatkozó
„Tantermi és vizsgakövetelmények”-ben előírt ütemezés alapján.
A képzéssel megszerezhető dokumentum: A teljes képzés teljesítése, valamint sikeres elméleti
és sikeres forgalmi vizsga letétele után: „B”kategóriás vezetői engedély.
A képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja: elméleti és
gyakorlati vizsgák.
A vizsgára bocsátás feltételei:
• Elméleti vizsga: legalább 16 év és 9 hónapos életkor, legalább alapfokú iskolai végzettség (8.
általános), orvosi alkalmassági vélemény, fényképes, személyazonosításra alkalmas hatósági
okmány és aláírt jelentkezési lap, elméleti tanfolyam igazolt elvégzése.
• Forgalmi vizsga: legalább 17 éves életkor, legalább 29 tanóra és 580 km igazolt járművezetési
gyakorlat.
A megengedett hiányzás mértéke: a tantermi elméleti tanfolyamról 10% hiányzás megengedett.
Ezen felüli hiányzást be kell pótolni.
A „B” kategóriás vezetői engedéllyel vezethető: Olyan személygépkocsi, melyben a vezető
ülését is beleértve kilenc személy utazhat, mely gépkocsival a kezdő vezetői engedély (2 év)
lejárta után egy 750 kg-ot meg nem haladó könnyű pótkocsi is vontatható. A jogosultság kiterjed a
3500 kg. össztömeget meg nem haladó tehergépkocsira, valamint a mezőgazdasági vontatóra és
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hozzákapcsolt könnyű pótkocsira, a segédmotoros kerékpárra, a lassú járműre és a
hozzákapcsolt pótkocsira, illetve a kerti traktorra és az állati erővel vont járműre.
2. A szerződés hatálya: A szerződés a képzésben megszerezhető képzettség elérésével vagy a
hallgató áthelyezésével hatályát veszti. A képzési szerződés a képzési határidők be ne tartása
esetén is hatályát veszti.
- a KRESZ-tanfolyam vizsga nélkül 9 hónapig érvényes, tehát a tanfolyam kezdésétől
számított 9 hónapon belül az első vizsga eseménynek meg kell történnie.
- Az elméleti tanfolyam sikeres vizsga nélkül 12 hónap után elévül, tehát ennyi idő áll
rendelkezésre a sikeres elméleti vizsgához.
- A Hallgató sikeres elméleti vizsgája 24 hónapig érvényes, tehát ezen idő alatt kell sikeres
forgalmi vizsgát is tennie.
3.A képzés módja, teljesítése: A képzés iskolarendszeren kívüli felnőttképzés. Az Autósiskola a
képzést a jelen szerződésben, valamint a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező, az
Autósiskola teljes képzési szolgáltatásra vonatkozó ” Vállalkozási feltételek” -ben rögzített módon
és feltételekkel végzi. Hallgató jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a vállalkozási feltételeket
megismerte, átvette, azt elfogadja.
3.1. A képzés helyszíne
3.1.1.Az elméleti képzés E-learning oktatóanyag teljesítésével is végezhető, ezért ez helytől
független.
Az elméleti oktatás helye tantermi képzés esetén: Pécs, Mátyás király u.1. (bejárat a Jókai útról)
3.1.2.A gyakorlati képzés helyszíne Pécs városa és annak környéke
4. A KÉPZÉS díjával kapcsolatos tudnivalók
A képzés díja az alábbiak szerint választható módon kerül megállapításra. A választott képzés díja
utólag nem módosítható.
4.1.ELMÉLET
4.1.1.Elmélet E-learning képzéssel, 180 nap és 75 óra hozzáférési jogosultsággal: 36.000 Ft.
4.1.2.Elmélet+elsősegély nyújtási ism.E-learning képzéssel, 180 nap és 75 óra h.j.: 42.000 Ft.
4.1.3. Elmélet tantermi képzéssel, mely 28 elméleti óra: 39 .400 Ft
Az elméleti tandíj tartalmazza: a 28 óra tantermi elméleti oktatáson való részvételt vagy az E-titan
E-learninges zárt rendszerű távoktatási tananyagot továbbá igény szerint a konzultációkon való
részvételt.
Az elméleti képzés helye és ideje tantermi képzés esetén: Pécs, Mátyás király u.1. (bejárat a
Jókai utca felől) A foglalkozások az előre meghirdetett időpontokban kerülnek lebonyolításra. A
részvétel alól mentesség nem kérhető.
4.2.GYAKORLAT:
4.2.1 NORMÁL ütemben 7.500 Ft/ óra (alap óraszám: 29 tanóra + 1 vizsgaóra X 7.500 Ft)
4.2.2 INTENZÍV ütemben 9.000 Ft/ óra (alap óraszám: 29 tanóra + 1 vizsgaóra X 9.000 Ft)
2

„Hogy okosan vezess”

www.smartautosiskola.hu

Másik képzőszervtől átjelentkező tanuló esetében 7.900, ill. 9.400 Ft a gyakorlati óradíj.
A gyakorlati képzés helye, és ideje: Pécs városa és annak környéke, ideje a gyakorlati oktatóval
történő megállapodás alapján kerül meghatározásra. Az iskola vállalja, hogy a forgalmi vizsga
feltételéül meghatározott vezetési órákat a jogszabályban leírt határidőn belül biztosítja.
A VÁLASZTOTT KÉPZÉS: elméleti rész:…………………….………
elméleti vizsgadíj:

4.600 Ft

gyakorlati rész:………………………….....
forgalmi vizsgadíj:

díja …………….……

díja …….…………….
11.000 Ft

Összesen:……………………………………
Ez a képzés teljes alapdíja elméleti tanfolyammal, e-learninggel, vizsgákkal és 29 tanóra+1
vizsgaóra vezetéssel.
A Hallgató vállalja, hogy a képzés ellentételezéséért a jelen szerződés szerinti díjakat megfizeti.
Az elméleti tanfolyam és az elméleti vizsga díját az autósiskola irodájában lehet befizetni
beiratkozáskor készpénzzel. A vezetési óradíjak a gyakorlati oktatónál 10 óránként előre
fizetendők készpénzzel vagy banki átutalással. A forgalmi vizsgadíj a 20-ik óránál esedékes,
szintén a gyakorlati oktatónál lehet befizetni.
Az utaláshoz a számlaszám: Udvardy Balázs Ferenc 12072569-00314820-00100009
Autósiskola minden befizetéskor számlát vagy nyugtát állít ki a ”Hallgató”, vagy a ”Befizető”
részére.
A gyakorlati oktatás – jogszabályban előírt minimálisan előírt – 29 órája felett lehetőség van
további gyakorlati pótórák igénybevételére.
A kötelezően előírt vezetési órákon túli vezetési órák pótóráknak minősülnek.
A pótórák és a pótvizsgaórák díja megegyezik a választott vezetési ütem óradíjával.
Az E-learning tananyag hozzáférési jogosultsága is hosszabbítható, ez 30 napra és 10 órára szól,
ennek díja 7.500 Ft.
Másik képzőszervtől áthelyezett tanulók, a tudásfrissítésben résztvevők, valamint a KRESZ-vizsga
alól felmentettek számára a vezetési foglalkozások időtartama, azok gyakorisága, fizetési
ütemezése a gyakorlati oktatóval való egyeztetés alapján rendeződik. Ezen tanulók számára az
alap-és a pótórák díja szintén a választott vezetési ütem szerint kerülnek meghatározásra.
A gyakorlati órák mindig előre egyeztetett időpontban kerülnek lebonyolításra, Hallgató tudomásul
veszi, hogy ez az Ő számára lefoglalt és fenntartott időpont. Amennyiben Hallgató a foglalkozáson
nem jelenik meg és ezt min. 24 órával előbb nem jelezte, az autósiskola jogosult a foglakozást
teljesítettnek tekinteni és a vezetési kartonra, mint megvalósult foglalkozást felvezetni. Hallgató
ezt a szerződés aláírásával elfogadja és tudomásul veszi.
Az Autósiskola kijelenti, hogy a gyakorlati órák díjára a beiratkozástól számítva 6 hónapig, vagy a
kötelezően előírt 30 gyakorlati óra teljesítésének erejéig árgaranciát vállal. A beiratkozástól
számított 6 hónap elteltével ( Vis Major esetében is), vagy a 30 óra teljesítése után a gyakorlati
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órák díja a mindenkor aktuális gyakorlati óradíjnak megfelelően kerülnek felszámításra. A
Hallgató ezt elfogadja, továbbá azt is, hogy a vizsgák, és a vonzatköltségek díjai a képzőszervtől
függetlenül kerülnek meghatározásra és ezek módosulhatnak a képzés során.
A képzéshez nyújtott támogatás: a sikeres KRESZ- vizsga időpontjában a 20 év alattiak,
valamint GYES-en, GYED-en lévők 25.000 Ft állami támogatást kaphatnak a 55/2018. (III. 23.)
Korm. rendelet alapján, melyet a hallgatónak kell igényelni, az autósiskola igazolása alapján.
Jogosítvány megszerzésének összköltsége három részből áll:
A képzés díjából, a vizsgák díjából és a vonzatköltségekből.
- Képzésdíjak; a SMART Autósiskola részére fizetett elméleti, és a gyakorlati oktatás díjai.
- Vizsgadíjak; a KRESZ, a FORGALMI vizsga és az esetleges pótvizsgák díjából adódik.
- Vonzatköltségek; a közúti elsősegély-tanfolyam és ennek vizsgadíja, az orvosi vizsgálat díja.
5. A képzés időtartama a rendeletben meghatározott maximális időtartamot figyelembe
véve:
A képzés kezdete: a beiratkozás napja.
A képzés tervezett, illetve lehetséges vége: A KRESZ tanfolyam sikeres elvégzését követően a
beiratkozástól számítva az első elméleti vizsgaesemény határideje: 9 hónap. A sikeres elméleti
vizsga határideje 12 hónap. A hallgató a sikeres elméleti vizsga után két éven belül tehet sikeres
forgalmi vizsgát. A képzés így maximálisan 36 hónap lehet.
ennek megfelelóen

kezdete:…………………………

vége:…………………………

6. A vizsgákról: Hallgató a vizsgán köteles vizsgára képes állapotban a kezdés előtt min. 15
perccel előbb megjelenni. Hallgató vállalja, hogy a tőle elvárható módon a szerződéskötés
napjától számított egy éven belül sikeres KRESZ, ettől a naptól számított két éven belül pedig
sikeres FORGALMI vizsgát tesz.
Nem teljesíthető sikeresen az oktatás-és a vizsga amennyiben a Hallgató részéről kizáró okok:
betegség, sikertelen vizsga, fizetési késedelem, foglalkozásról, vizsgáról való hiányzás vagy
késés, időegyeztetési gondok vagy más, az oktatás és a vizsga eredményességét akadályozó
nehézségek merülnének fel.
7. Képzési hely váltása: Hallgató jogosult másik képzőhelyre áthelyezését kérni. Ekkor képzési
igazolás kerül kiállításra, melyet a hallgató kérésére az iskolavezető 3 munkanapon belül köteles
kiállítani három példányban, melyből 2 pld. a hallgatót illeti meg a teljesített képzési részek
feltüntetésével. Abban az esetben, ha a hallgató fiatalkorú, a kérelmet a szülőnek (a törvényes
képviselőnek) is alá kell írnia. A képzési igazolás kiállításának megtagadásával a tanuló másik
képzőszervhez történő áthelyezését megakadályozni nem lehet.
A képzési igazolás kiállítása 2000 Ft.
8. Szerződésszegés, azonnali felmondás: Ha bármelyik fél jelen szerződésben meghatározott
kötelezettségét megszegi, és figyelmeztetés ellenére sem hagy fel a szerződésszegő
magatartással, a másik fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani
A Hallgató a képzés bármelyik fázisában e szerződést indokolás nélkül felmondhatja. Ekkor
képzési igazolás kerül kiállításra. A Hallgató által kezdeményezett szerződésbontás esetén a
Hallgató részére visszafizetésre kerülnek a le nem vezetett órák díjai. Más befizetett díj a
beiratkozás után semmilyen indokkal nem követelhető vissza.
Az autósiskola e szerződést felmondhatja, a további képzési szolgáltatást megtagadhatja, ha a
Hallgató a szolgáltatási díjakat a szerződésben leírtak szerint nem fizeti meg.
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9. Vegyes rendelkezések:
Hallgató e szerződés aláírásával hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez. Elismeri, hogy
az autósiskola által készített képzési tájékoztatót, vállalási feltételeket és adatvédelmi tájékoztatót
megismerte és elfogadta. Az adatkezelési tájékoztató a honlapon megtalálható.
Hallgató e szerződés aláírásával hozzájárul személyes adatainak, adószámának, e-mail címének
a felnőttképzési államigazgatási szerv felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerébe történő
továbbításához. A tanuló felhatalmazza az autósiskolát, 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 felügyelete
mellett lehet gyakorolni.
Az Autósiskola a Hallgatóval egyetemben vállalja, hogy a 4. pontban megfogalmazott
feltételeknek eleget tesz. E szerződés alapján az autósiskola csak képzési szolgáltatást teljesít.
Így nem vállal felelősséget a vizsgaeseményekkel, vizsgaeredményekkel, a vezetői engedély
kiadásával, valamint a vizsgadíjakkal és a jogszabályváltozásokkal kapcsolatban.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Felnőttképzésről szóló 2013. évi
LXXVII. törvény, valamint a 24/2005 GKM rendelet ide vonatkozó részei az irányadóak. Az
oktatás-és a vizsgáztatás, illetőleg az ügymenettel kapcsolatos információkat a Hallgató írásban
megkapta, azokat elolvasta és elfogadta. Ezek az információk az Autósiskola irodájának
hirdetőtábláján kifüggesztve is hozzáférhetők.
A szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag és
saját kezűleg írták alá.
10. Hallgatói nyilatkozat: Hallgató e szerződésben nyilatkozik arról, hogy személyes adatainak
továbbítását engedélyezi a Felnőttképzési Államigazgatási Szerv felnőttképzési adatszolgáltatási
rendszerébe.
Legmagasabb iskolai végzettség:……………………………
Oktatási azonosító:………………………………

Jelen szerződés 2022. 10. 15.-től van érvényben.
Kelt: Pécs, 2022 év;…………………………hónap………nap.

…………………………………..
Hallgató

……………………………………………
SMART Autósiskola

*18 életév alatti Hallgató esetén törvényes képviselője :………………………………………

Telefonszáma:……………………… E-mail címe:…………………………
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