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                                                                         Képzési szerződés 
                             (A képzési és a kategóriás tájékoztatóval együtt érvényes) 

 

 
 

PATI  AUTÓSISKOLA  /mint képzőszerv/                                    
Cím:  1095 Budapest, Mester u. 36.                         
Tel.:  216-1452,      06 30/ 9121212    

  E-mail:  ugyintezo@patiautosiskola.hu      
Iskolavezető neve: Patus Károly                 
         Elérhetősége:  info@patiautosiskola.hu       

     
                valamint a         ________________________________________________________ nevű tanuló között 

   Szül. hely: _____________________     idő: _____________________________  

   Anyja neve: ________________________________________________________   

Lakcím:  ________________________________________________________  

   Szig.sz.:  ______________________________    

Mobil:  ______________________________ 

E-mail:  ________________________________________________________ 
 

az alábbi feltételekkel.  
  

Megszerezhető képzettség:      (kérjük jelölje X-szel vagy bekarikázással) 

 

Tandíjfizetés módja:             egy összegben                          részletfizetés                           készpénz                            átutalás  

 

Tanfolyam azonosítója: 0255 /__________ /__________                    
 

Elméleti képzés  helye:                               a) 1095 Bp. Mester u. 36.     b) e-learning 

   kezdési időpontja: ____________________________ 

   várható befejezése: ____________________________ 

A gyakorlati képzés helye:   a)   1149 Bp. Mogyoródi út. 32. 

      b)    1142 Bp.  Irottkő park 1.       

   kezdési időpontja: sikeres elméleti vizsga után    

   várható befejezése: a)   legkésőbb a sikeres elméleti  vizsgától számított 2 éven belül    
      b)   vezetési karton érvényesítésétől számított 1 éven belül 

 

Képzési díj:  elméleti tanfolyam _________óra _____________________Ft 

   gyakorlati vezetés _________óra _____________________Ft (Képz. táj. alapján) 

          Elméleti tanfolyamról való hiányzást a „Jelenléti ív” elmaradt aláírása 
                   igazolja. Az elméleti pótfoglalkozás díja 3.000 Ft/tanóra. 

 

Vizsgadíjak:  Elméleti     _____________________Ft 

   Járműkezelési    _____________________Ft 

   Forgalmi    _____________________Ft 

 
 

Az elméleti és gyakorlati oktatást a PATI AUTÓSISKOLA tagjai, illetve a vele szerződésben álló oktatók végzik. 
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   + 36 1 / 216-1452 

             1095 Budapest, Mester u. 36. 

             + 36 30 / 912-1212 
      www.patiautosiskola.hu 
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A tanuló jogai és kötelezettségei 
A tanuló kötelezettsége: 

- a tanórák kötelezően előírt óraszámát hiányzás nélkül végighallgatni, ellenkező esetben pótolni 
az elmulasztott órákat - egyeztetve az oktatóval -,majd ennek költségét megtéríteni 

- az oktatásra és vizsgáztatásra alkalmas állapotban megjelenni  
/ruházat, ittasság, gyógyszeres befolyásoltság stb./ 

- az oktatása során használt taneszközök, oktatójárművek épségére a legnagyobb gondossággal vigyázni 
- a jogszabály által megemelt vizsgadíjak árát megtéríteni 
- a megbeszélt időpont - 24 órán belüli - lemondása esetén az oktatási óradíjat megfizetni 

A tanuló joga: 
- az oktatás során felmerülő problémával felkeresnie az iskolavezetőt és nála panasszal élni 
- a nem megoldott sérelmét a KAV Vizsgáztatási és Utánképzési Osztályára bejelentenie 
- másik oktatóhoz, vagy képzőszervhez történő áthelyezését indoklás nélkül kérnie  

A tanuló vállalja, hogy  
- a tanórák és a vizsgáztatás díjait időben törleszti és befizeti az autósiskola pénztárába 

 

A képzőszerv jogai és kötelezettségei 
A képzőszerv kötelezettsége 

- biztosítani az e-learning tanfolyamhoz szükséges zárt rendszerű elektronikus hozzáférési jogosultságot  
- a rendeletben meghatározott teljes képzést és annak feltételeit folyamatosan biztosítani 
- az áthelyezéshez szükséges Képzési igazolást 3 munkanapon belül kiadni 
- pontos elszámolást adni a befizetett tandíjról és a leoktatott órákról - külön kérés esetén 
- a tanuló személyes adatait bizalmasan kezelni 

A képzőszerv joga, hogy 
- a tanuló tanítását felfüggessze, ha a tandíjfizetés elmarad 
- megtagadja az oktatást és a vizsgáztatást, ha a tanuló nem a megfelelő állapotban jelenik meg 
- a szándékosan okozott kárt a tanulóval térítesse meg 
- módosítsa a tandíjat a szerződéskötés napjától számított 6 hónap elteltével 

A képzőszerv vállalja, hogy 
- a tanuló által befizetett vizsgadíjakat továbbítja a Vizsgaközpont felé 

 

Szerződésszegés következményei 
 

Szerződésszegés esetén a két fél köteles elszámolni egymással a felhasznált tandíj és vizsgadíj tekintetében.  Az iskola 
szerződésszegése esetén köteles kártalanítani a hallgatót az - igazolt és bizonyítottan - okozott kárért, ezen kívül 
továbbtanulási lehetőséget biztosít számára. A hallgató szerződésszegése esetén a hallgató köteles kártalanítani az iskolát 
az - igazolt és bizonyítottan - okozott kárért. 
 

Az autósiskola, mint felnőttképzési intézmény a nyilvántartásba vételének elmaradásával, illetve a tevékenysége folytatásának  
megtiltásával összefüggésben keletkezett - a szolgáltatás igénybevevőjét ért – kár esetén továbbtanulási lehetőséget biztosít a 
befizetett tandíj összegéig. 

Áfás számla igényét kérjük előre jelezni! 
 

                 Nyilatkozat 
 

Hozzájárulok, hogy a Jelentkezési lapon és az annak mellékleteit képező okmányokon, valamint a képzéssel kapcsolatos összes 
dokumentumon szereplő személyes és különleges adataimat a PATI AUTÓSISKOLA kezelje és továbbítsa az arra jogosult 
illetékes részére. Megbízom az autósiskolát a vizsgadíjak kezelésével, illetve annak kézbesítésével a Vizsgaközpont felé. 
Kijelentem, hogy   

 az Képzési tájékoztatót, valamint a kategóriára vonatkozó tájékoztatót átvettem, azoknak tartalmát  
ismerem és elfogadom.  

 az Adatvédelmi Tájékoztató megismerését lehetővé tették az autósiskola ügyfélszolgálatán és a honlapján. 
 
 

Budapest, ____________________                                                       _________________________________ 
                                   tanuló 

 

  ____________________________ 

                      képzőszerv                                 _________________________________ 

         törvényes képviselő 
                                 (18. életévét be nem töltött tanulók esetén) 
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                                                             Képzési szerződés   
C, E, D

 
                  (Az általános és a kategóriás tájékoztatóval együtt érvényes) 

 

 
 

PATI  AUTÓSISKOLA  /mint képzőszerv/                                  Iskolavezető neve:         Patus Károly 
Cím:  1095 Budapest, Mester u. 36.                        Elérhetősége:     info@patiautosiskola.hu 
Tel.:  06 30/ 9121212,     216-1452                                   
E-mail:  ugyintezo@patiautosiskola.hu 

    
                valamint a         ________________________________________________________ nevű tanuló között 

   Szül. hely: _____________________     idő:   ____________________________  

   Anyja neve: ________________________________________________________   

Lakcím:  ________________________________________________________  

   Szig.sz.:  ______________________________    

Mobil:  ______________________________ 

E-mail:  ________________________________________________________ 
 

az alábbi feltételekkel.  
  

Megszerezhető képzettség:      (kérjük jelölje X-szel vagy bekarikázással) 
 

 
 
 

Tandíjfizetés módja:             egy összegben                          részletfizetés                           készpénz                            átutalás 

 

 

Tanfolyam azonosítója:    0255 /     ______   /_________                       
 

Elméleti képzés  helye:                                 -------- 

   kezdési időpontja: az e -Titán rendszerbe való belépés napja 

   várható befejezése: egyéni 

Bü. oktatás   helye:                                    _________________________________ 

A gyakorlati képzés helye:   1195 Bp. Hofherr Albert u 

   kezdési időpontja: sikeres elméleti vizsga után    

   várható befejezése:  a)   legkésőbb a sikeres elméleti  vizsgától számított 2 éven  belül  
        b)   vezetési karton érvényesítésétől számított 1 éven belül 
 
   oktatási napok:  megbeszélés szerint 
 

Képzési díj:  elméleti tanfolyam _______nap /______óra    ___________________Ft (e-learning) 

   gyakorlati vezetés _______óra     _____________________Ft (Képz. táj. alapján) 

    . 
Vizsgadíjak:  Elméleti  + Bü.   _____________________Ft 

   Rutin    _____________________Ft 

   Forgalmi   _____________________Ft 

 
 

A gyakorlati oktatást a PATI AUTÓSISKOLA tagjai, illetve a vele szerződésben álló oktatók végzik. 
 

 

C C (C1-el) C+E D 
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A tanuló jogai és kötelezettségei 
A tanuló kötelezettsége: 

- a tanórák kötelezően előírt óraszámán részt venni, ellenkező esetben pótolni  
az elmulasztott órákat - egyeztetve az oktatóval -,majd ennek költségét megtéríteni 

- az oktatásra és vizsgáztatásra alkalmas állapotban megjelenni  
/ruházat, ittasság, gyógyszeres befolyásoltság, stb./ 

- az oktatása során használt taneszközök, oktatójárművek épségére a legnagyobb gondossággal vigyázni 
- a jogszabály által megemelt vizsgadíjak árát megtéríteni 
- a megbeszélt időpont - 24 órán belüli - lemondása esetén az oktatási óradíjat megfizetni 

A tanuló joga: 
- az oktatás során felmerülő problémával felkeresnie az iskolavezetőt és nála panasszal élni 
- a nem megoldott sérelmét a Vizsgaközpontban bejelentenie 
- másik oktatóhoz vagy képzőszervhez történő áthelyezését indoklás nélkül kérnie  

A tanuló vállalja, hogy  
- a tanórák és a vizsgáztatás díjait időben törleszti és befizeti az autósiskola pénztárába 

 

A képzőszerv jogai és kötelezettségei 
A képzőszerv kötelezettsége 

- biztosítani az e-learning tanfolyamhoz szükséges zárt rendszerű elektronikus hozzáférési jogosultságot  
- a rendeletben meghatározott teljes képzést és annak feltételeit folyamatosan biztosítani 
- az áthelyezéshez szükséges képzési igazolást 3 munkanapon belül kiadni 
- pontos elszámolást adni a befizetett tandíjról és a leoktatott órákról - külön kérés esetén 
- a tanuló személyes adatait bizalmasan kezelni 

A képzőszerv joga, hogy 
- a tanuló tanítását felfüggessze, ha a tandíjfizetés elmarad 
- megtagadja az oktatást és a vizsgáztatást, ha a tanuló nem a megfelelő állapotban jelenik meg 
- a szándékosan okozott kárt a tanulóval térítesse meg 
- módosítsa a tandíjat a szerződéskötés napjától számított 6 hónap elteltével 

A képzőszerv vállalja, hogy 
- a tanuló által befizetett vizsgadíjakat továbbítja a Vizsgaközpont felé 

 

Szerződésszegés következményei 
 

Szerződésszegés esetén a két fél köteles elszámolni egymással a felhasznált tandíj és vizsgadíj tekintetében. 
Az iskola szerződésszegése esetén köteles kártalanítani a hallgatót az - igazolt és bizonyítottan - okozott kárért,  
ezen kívül továbbtanulási lehetőséget biztosít számára. A hallgató szerződésszegése esetén a hallgató köteles  
kártalanítani az iskolát az - igazolt és bizonyítottan - okozott kárért. 
 

Az autósiskola, mint felnőttképzési intézmény a nyilvántartásba vételének elmaradásával, illetve a tevékenysége  
folytatásának megtiltásával összefüggésben keletkezett - a szolgáltatás igénybevevőjét ért – kár esetén  
továbbtanulási lehetőséget biztosít a befizetett tandíj összegéig. 

Áfás számla igényét kérjük előre jelezni! 
 

           Nyilatkozat 
 

Hozzájárulok, hogy a Jelentkezési lapon és az annak mellékleteit képező okmányokon, valamint a képzéssel kapcsolatos  
összes dokumentumon szereplő személyes és különleges adataimat a PATI AUTÓSISKOLA kezelje és továbbítsa az arra 
jogosult illetékes részére. 
Megbízom az autósiskolát a vizsgadíjak kezelésével, illetve annak továbbításával a Vizsgaközpont felé. 
Kijelentem, hogy   

 az Képzési tájékoztatót, valamint a kategóriára vonatkozó tájékoztatót átvettem, azoknak tartalmát  
ismerem és elfogadom.  

 az Adatvédelmi Tájékoztató megismerését lehetővé tették az autósiskola ügyfélszolgálatán és a honlapján. 

 
Budapest, _________________                                                       _________________________________ 

                    tanuló 
 

    ________________________ 

                   képzőszerv                                 _________________________________ 

         törvényes képviselő 
                               (18. életévét be nem töltött tanulók esetén) 


