KÉPZÉSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészrő1 [Képző szerv neve, címe (bélyegzője)]:

............................................................................................................................................... mint képző szerv, másrészről
Tanuló neve:
Szül. év/hó/nap:
Anyja neve:
Tel.:
Elméleti képzés típusa: Tantermi / e-Learning
E-mail:
Kategória: „B”
Tanf.szám/Nyt-i szám:
között az alábbi feltételekkel:
1. Szerződés tárgya: Vezetői engedély megszerzésére irányuló tanfolyam elvégzése a fenti kategóriában.
a) Mint Képző szerv – a képzési szolgáltatás felelőse - tájékoztatom a Tanulót, hogy a megjelölt kategóriára képzési
engedéllyel rendelkezem, a rendeletben meghatározott teljes képzési szolgáltatás feltételeit folyamatosan biztosítom,
valamint e-learning képzések megrendelésére jogosító szerződésben állok az E-Educatio Információtechnológiai Zrt-vel, az
e-learning képzések tananyagainak szolgáltatójával.
b) Mint Tanuló – tudomásul veszem, hogy a vállalkozási feltételeket leíró írásos tájékoztatóban támasztott feltételek
teljesülésével ill. teljesítésével a fenti számú tanfolyam résztvevője leszek.

2. Adatkezelés:
a) Mint Tanuló – hozzájárulok a Jelentkezési lapon és annak mellékletét képező okmányokon szereplő személyes és
különleges adataim kezeléséhez.
b) Mint Képző szerv – biztosítom - a tanuló hozzájárulásával - a jelentkezési lap és annak mellékletein szereplő
személyes és különleges adatainak bizalmas, diszkrét kezelését a vizsgára jelentés időpontjáig. Ez a továbbiakban a
tanuló fennmaradó személyes és különleges adatainak kezelése mellett a tanulmányi adatokra is kiterjed a jogszabályokban
előírt időtartamig. Ezt követően a Képző szerv az adatokat megsemmisíti.

3. Nyilatkozatok:
a) Mint Tanuló – nyilatkozom, hogy a teljes képzési szolgáltatásra vonatkoztató tájékoztatót átvettem, megismertem és
elfogadom.
b) A tájékoztatóban a képző szerv rögzítette az ügyfélfogadás rendjét, a megjelölt kategóriára vonatkozóan a tanfolyamra
történő felvétel és a vizsgára bocsátás feltételeit, az előírt alkalmassági vizsgálatokat, a tanfolyam tantárgyait, azok kötelező
óraszámait, a tanórák időtartamát, a hiányzás pótlását, az e-learning elméleti képzés tudnivalóit, az e-learning szolgáltatás
igénybevételének a feltételeit, a tanfolyam érvényességét, a tandíj- és vizsgadíj fizetés módját, a tantárgyak hallgatása alóli
mentesítés feltételeit, a járműhasználatot, a gyakorlati képzés váltóhelyére vonatkozó előírásait, az elsősegély-nyújtási
ismeretek megszerzésének módját, a szerződésmódosítás vagy a szerződésbontás feltételeit, a tanulóáthelyezés módját,
feltételeit a tandíjak, vizsgadíjak egyéb költségek mértékét , illetőleg a tanuló jogait és kötelezettségeit.
c) E-learning elméleti képzés választása esetén - mint Tanuló - kijelentem, hogy a Képző szerv tájékoztatójából megimert –
az e-learnig szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos - tudnivalókon túl, megismertem és elfogadom a www.e-educatio.hu
honlapon közzétett, az e-TITÁN Rendszer alkalmazására vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket.

4. A szerződött tanfolyam adatai:
Elméleti képzés helye: Az elméleti képzés kezdési időpontja:
A gyakorlati oktatás váltási helye:
Tandíjfizetés módja: Készpénz , részletfizetés (min. 4 részletben)

A tanfolyam tervezett befejezése:
A gyakorlópálya helye:

A tanulótól átvett dokumentumok jegyzéke:
Jelentkezési lap 
/
Orvosi igazolás 
Alapiskolai végzettséget igazoló bizonyítvány 

/

Képzési igazolás 
/
Meglévő vezetői engedély fénymásolata 
/
Bizonyítvány fénymásolata 
/
Meglévő eü. ig. 

A mai napon megkötött szerződést a felek közös akarattal bármikor módosíthatják, vagy megszüntethetik. Jelen szerződést a felek,
mint akaratukkal mindenben megegyezőt azzal írják alá, hogy másban megállapodni nem kívánnak. A szerződés két példányban
készült, egyik példánya a tanulót illeti meg, másik példány a képző szervé.

Dátum: 2017. 01. 01.
…………………………………
képző szerv

………………………………
törvényes képviselő*

*fiatalkorú - 18. életévét be nem töltött - szerződését a törvényes képviselőnek is alá kell írnia!

……………………………
tanuló

