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                                                          Sorszám:       №    eL/000 

    

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS 
 

a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 13. §-a előírásainak megfelelően,  
amely létrejött egyrészt 

 
Cégnév: Patkó Autósiskola Adószám: 48061917-1-30 

Székhely: 3300 Eger, Kallómalom u. 38. Váll-i forma: egyéni vállalkozó 

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/007891 Nyt-i szám: 5591003 

Képzőszerv azonosító: 3506 Számlaszám: 61900167 - 17100243 

Statisztikai számjel: 48061917 8553 231 10  Képviseli: Patkó Gyula 

   

mint a képzést lebonyolító (továbbiakban: Képző), másrészt 

 
Név:  Születési név:  

Születési hely, idő:  Anyja neve:  

E-mail cím:  Telefonszám:  

Lakcím:  Nyt-i szám:  

 
mint a képzésben résztvevő (a továbbiakban: Résztvevő) között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: 
 

1. A szerződés tárgya:  
Vezetői engedély megszerzésére irányuló tanfolyam elvégzése „B” kategóriában. 
a) Mint Képző – 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 Résztvevő – tudomásul veszem, hogy a vállalkozási feltételeket leíró írásos tájékoztatóban támasztott feltételek 

teljesülésével ill. teljesítésével a fenti nyt-i számon „B” kategóriás elméleti tanfolyam résztvevője leszek. 

 

2. A képzés adatai: 
• A képzés megnevezése: Járművezető oktatás – „B” kategória 

o A képzés óraszáma 105/120, amelyből az elméleti óraszám 75/90, a gyakorlati óraszám: 30 óra 

• A képzés tervezett kezdete: 2022.00.00. 

o A tanfolyam kezdetének az e-learning tananyagba való első belépés napja minősül. 

o Az elméleti képzés a képzés díjának megfizetését követően, de legfeljebb az azt követő 90 napon belül 

kezdhető meg. 

• A képzés - legvégső - tervezett befejezése: 2025.00.00. 

o Az elméleti képzés megkezdésétől számított 3 év. 

• A képzéssel megszerezhető dokumentum: „B” kategóriás vezetői engedély 
 

3. Az elméleti képzés, a teljesítmény értékelésének módja, felmentés: 
• Az elméleti képzést a https://etitan.hu/site/hu/ oldalról elérhető e-Titán Rendszer használatával, e-learning 

rendszerű hatósági képzés formájában végzi. 

• Az elméleti képzés helyét a Résztvevő választhatja meg, a képzés bárhol végezhető, megfelelő informatikai 
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környezet megléte esetén. 

• Az elméleti képzés időtartama (óraszáma): az e-Titán Rendszerben az e-learning tananyag az elsajátítás 

megkezdésétől (az e-Titán Rendszerben az e-learning oktatás indítása gomb megnyomása) számított 75/90 órán 

keresztül, legfeljebb 180/365 napon belül érhető el. Az elméleti képzés ütemezése a Résztvevő előrehaladásától 

függ. 

• A képzés során a KAV vonatkozó tantervi és vizsgakövetelményében előírt tantárgyak sajátíthatók el. A Résztvevő 

előrehaladásának, teljesítményének ellenőrzése és értékelése az e-learning tananyagban található tesztek 

eredményeinek azonnali visszajelzésével történik. 

• Az elméleti képzés sikeres elvégzéséről e-learning képzés igazolás kerül kiállításra. 

• Az elméleti képzés tantárgyai alól felmentés kizárólag a KAV vonatkozó tantervében meghatározott esetekben 

adható. A Résztvevő számára a felmentés tárgyát képező tantárgy e-learning tananyaga is elérhető, de ennek 

elvégzése nem kötelező és az elméleti képzés díját a felmentés nem módosítja. 

 

4. A gyakorlati képzés, a teljesítmény értékelésének módja, felmentés: 
• A gyakorlati képzést a Képző végzi. 

• A képzés helyszíne: Eger és környéke. 

• A gyakorlati oktatás váltási helye: Eger, Rózsa Károly u. 

• A gyakorlópálya helye: Eger, KAV- rutinpálya 

• A gyakorlati képzés az elméleti tananyag teljesítése után tett sikeres elméleti vizsgát követően végezhető. 

• A gyakorlati képzésre a Résztvevővel előre egyeztetett időpontban kerül sor. 

• A gyakorlati órákról hiányzás nem megengedett, felmentés nem adható. 

• A gyakorlati képzés ütemezése a Résztvevő idejétől, előrehaladásától függ. 

• A gyakorlati képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja: minden órán folyamatosan, 

ill. az órák végén történik. 

 

5. A vizsga adatai, a teljesítmény értékelésének módja: 
• A vizsgára bocsátás feltétele: A képzés sikeres teljesítése, a KAV vonatkozó tantervi- és vizsgakövetelményeiben 

részletezettek szerint. 

• A vizsga szervezésének módja, formája: a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. által 

lebonyolított számítógépes elméleti, illetve gyakorlati vizsga. 

o Az elméleti alapvizsgát és a gyakorlati vizsgákat a Képző kéri meg, az elméleti pótvizsgákat a Résztvevő kéri 

meg. 

• A vizsga időpontja: A KAV a vizsgák pontos időpontját - amennyiben ezt az illetékes hatóságtól kapott tájékoztatás 

időpontja lehetővé teszi - nyolc nappal a tervezett vizsgát megelőzően közli a Résztvevővel. 

 

6. A Résztvevő fizetési kötelezettsége: 
• A tanfolyam részvételi díja 000.000.- Ft, a vizsga díja 15.600.- Ft, mindösszesen 000.000.- Ft. 

• Elméleti és gyakorlati vizsga díja: A mindenkori érvényes vizsgadíjakat a közúti járművezetők képzésével és 

vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló 84/2009. (XII. 20.) KHEM rendelet határozza meg. 

• A pótvizsga díja megegyezik a vizsga díjával.  

• A tanfolyam és vizsgáztatás díjának megfizetése: A tanfolyam és vizsgáztatás díjai készpénzben vagy átutalással 

fizethetők meg.  

• A díjfizetés ütemezése:  

o Az elméleti képzés díja a képzés megkezdése előtt, egy összegben fizetendő. 

o A gyakorlati órák díja részletekben - 10 óránként -, de a teljesítés előtt fizetendő. 

o A pótvizsgák díjait a Résztvevő köteles előre, a vizsgára jelentkezést megelőzően megfizetni. 

• Az elméleti képzési díjat a Képző nem téríti vissza, különösen a Résztvevő által használt informatikai környezet 

hiányosságai esetén, sem pedig időből való kifutás esetén. 

• A Képző a befizetett tanfolyami díjakról a Résztvevő által megadott számlázási adatok alapján számlát állít ki.  
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• A Résztvevő a Képző által kiállított számlákat e-mailben megkapja, letöltést követően megtekintheti. 

• A képzés finanszírozásában a Képző szerv részéről költségvetési / európai uniós támogatás nem került 

felhasználásra. 

• Bizonyos feltételek megléte esetén - 25 000.- Ft támogatás igényelhető az 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelete 

alapján. 

 

7. A Képző jogai és kötelezettségei: 
• A Képző vállalja, hogy biztosítja az elméleti oktatáshoz szükséges zárt rendszerű elektronikus távoktatáshoz a 

szükséges hozzáférési jogosultságot. 

• A Képző gondoskodik a gyakorlati képzés személyi és tárgyi feltételeiről.  

• A Képző a képzés ideje alatt a Résztvevő részére egészséges és biztonságos, az oktatás céljának megfelelő 

körülményeket biztosít. 

• A Képző fenntartja a jogot a képzésekkel kapcsolatos módosításra a képzési helyszínre, ütemezésre és időpontra 

vonatkozóan. Amennyiben a Résztvevő a nevezett módosítást vagy a módosítások valamelyikét nem fogadja el, úgy 

a Felnőttképzési szerződés felmondását kezdeményezheti. 

• A Képző vállalja, hogy: 

o Jelen Felnőttképzési szerződésben foglaltaknak megfelelően megszervezi és megvalósítja a képzést, 

gondoskodik a képzés rendjének betartásáról. 

o A hatályos felnőttképzési törvényben meghatározott statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti 

és az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek az Fktv. 15. és 21.§-nak megfelelő adatokat szolgáltatja. 

 

8. A Képző szerződésszegésének következményei: 
• A Képző képzési tevékenységének folytatásától való eltiltása esetén, a Résztvevőt ért kárt 

o maximum a Résztvevőre számított képzési díj erejéig – köteles megtéríteni. Minden egyéb esetben a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) vonatkozó rendelkezései az 

irányadóak. 

 

9. A Résztvevő jogai és kötelezettségei: 
• A Résztvevő a Képző oktatási rendjét megtartja, a képzésre vonatkozó előírásait, utasításait követi. Megjelenését 

minden képzési órán a vezetési karton aláírásával dokumentálja. 

• A képzés ideje alatt az adataiban bekövetkező változásokat a változástól számított 3 napon belül a Képzőnek 

bejelenti és a Képző kérésére a változást alátámasztó dokumentumot bemutatja. 

• A biztonsági, egészségügyi, tűz-, és munkavédelmi előírásokat megtartja. 

 

10. A Résztvevő szerződésszegésének következményei: 
• Ha a Résztvevő nem teljesíti a képzés formai és tartalmi követelményeit, akkor a Képző a szerződést felmondhatja. 

• A Képző jogosult a Résztvevőt a képzésben való további részvételből kizárni, amennyiben a Résztvevő a képzés 

többi résztvevőjét vagy az oktatót veszélyezteti, illetve magatartásával a képzést rendszeresen megzavarja, és ezzel 

akadályozza a képzés szerződés szerinti teljesítését. 

 

11. Adatkezelés: 
• A Résztvevő jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott adatait 

a Képző a képzéssel kapcsolatos feladatainak ellátása céljából kezeli. Bejelentés alapján folytatott képzés esetén a 

Résztvevő megtiltja adatainak harmadik fél részére továbbítását: igen/nem. 

• A képzésben résztvevőnek 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 a 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. 
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• Az adatok felhasználási célja: Statisztikai célra a KSH és OSAP felé történik adatszolgáltatás a felnőttképzési törvény 

21. § (2) és (4) bekezdései szerint. 

• A Képző az adatok kezelésénél a GDPR és a felnőttképzési törvény 15. §, 21. §, Vhr. 22. §, 22/A. §, 23. §, 25/A. §-a 

szabályai szerint jár el. 

• A Résztvevő az Adatkezelési Tájékoztató által megismerte a személyes adatainak kezelési módját, és hozzájárult 

azok felhasználásához. 

 

12. Nyilatkozatok: 
• Mint Résztvevő – hozzájárulok a Jelentkezési lapon és annak mellékletét képező okmányokon szereplő személyes és 

különleges adataim kezeléséhez. 

• Mint Képző – 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. 

• Mint Résztvevő – nyilatkozom, hogy a teljes képzési szolgáltatásra vonatkoztató tájékoztatót, valamint az 

autósiskola adatkezelési tájékoztatóját átvettem, megismertem és a bennük foglaltakat elfogadom. 

• A tájékoztatóban a Képző rögzítette az ügyfélfogadás rendjét, a megjelölt kategóriára vonatkozóan  a tanfolyamra 

történő felvétel és a vizsgára bocsátás feltételeit, az alapiskolai végzettség igazolásának módját, az előírt 

alkalmassági vizsgálatokat, a tantermi tanfolyam és az e-learning elméleti képzés tudnivalóit, az e-learning 

szolgáltatás igénybevételének a feltételeit, a tanfolyam érvényességét, a tandíj- és vizsgadíj fizetés módját, a 

gyakorlati képzés tudnivalóit, az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésének módját, a szerződésmódosítás vagy 

a szerződésbontás feltételeit, a tanulóáthelyezés módját, feltételeit a tandíjak, vizsgadíjak egyéb költségek 

mértékét , a képzőszerv árváltoztatáshoz való jogát, a vezetői engedély kiadásával kapcsolatos - jogszabályban 

meghatározott - fontosabb előírásokat, illetőleg a tanuló  jogait és kötelezettségeit. 

• E-learning elméleti képzés esetén - mint Résztvevő - kijelentem, hogy a Képző tájékoztatójából megismert – 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. 

 

13. Egyebek: 
– Felek tudomásul veszik, hogy a Pest Megyei Kormányhivatalnak ellenőrzési jogosultsága van a felnőttképzéseket 

tekintve. 
– A mai napon megkötött szerződést a felek közös akarattal bármikor módosíthatják, vagy megszüntethetik. 
– Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok 

rendelkezései az irányadóak. 
– Jelen szerződés az aláírással lép hatályba és a képzés befejezésének napjáig érvényes. 
– Jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadták. 
– A szerződés két példányban készült, egyik példánya a tanulót illeti meg, másik példány a képző szervé. 

 

A tanulótól átvett dokumentumok jegyzéke:  
Jelentkezési lap      /    Orvosi igazolás       /    Meglévő vezetői engedély fénymásolata       /    Képzési igazolás   

Alapiskolai végzettséget igazoló bizonyítvány        /     Bizonyítvány fénymásolata        /     Áthelyező 2 db    
                                                                           
Dátum: 2022.00.00.  

                                                                                                                            

 

…………………………………                                  ………………………………            ……………………………                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                   képző szerv                                                                törvényes képviselő*                                  Résztvevő 

 

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

(Elektronikus úton történő nyilatkozattétel esetén aláírás nélkül is érvényes.) 


