Tanulói Tájékoztató

1. Képzőszerv:
• • • • • • • • • • -

megnevezése:
címe
képzési engedély száma
e-mail címe
weblap címe
felnőtt képzési. ny.t. sz.
cég forma
cégjegyzék száma
nyílv. tart. szám
bank számlaszám

2. Iskolavezető neve:
•
•
3.

Ügyfélfogadás címe
•
•

4.

- e-mail címe
- telefonszáma

- telefonszáma
- időpontja

Telephely címe
•
•

- telefonszáma
- tanpálya

: Kovács László Egyéni vállalkozó
: 1194 Budapest Varjú Kálmán u. 31.
: FV/KV/A/208/3/200
: jogsikovacs@gmail.com
: www.jogsikovacs.hu
: 00497 – 2012
: Egyéni vállalkozó
: EV-411551
: 4782052
: 10700079-05562501-51100005

Kovács László
: jogsikovacs@gmail.com
: +36-20-3232-940
: 1194 Budapest Varjú Kálmán u. 31.
: +36-30-275-0844
: csütörtök: 08:00 – 16:00-ig
: 1194 Budapest, Varjú Kálmán u. 31.
: +36-30-275-0844
: 1194 Budapest Hoffherr Albert u. 109.

5.) Tanfolyamra való felvétel módja:

a.) A 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet szerint közúti járművezetőket tanfolyamon kell képezni.
Ez tantermes, vagy és online változatban lehetséges.
A jelentkezés alkalmával ellenőrizzük, hogy a jelentkező megfelel-e a rendeletben foglalt feltételeknek az adott
kategóriára a megfelelő életkor, alapfokú iskolai végzettség személyigazolvány, lakcímkártya esetleges vezetői
engedély.
Az elméleti alapvizsgára való kiírás feltétele az orvosi alkalmasság igazolása, valamint az alapfokú
iskolai végzettségről szóló nyilatkozat.
A nyilatkozatot a jelentkezési lapon kell megtenni, az eredeti bizonyítvány, vagy azzal egyenértékű
végzettséget tanúsító okmány (érettségi bizonyítvány, diploma, stb..) az első hatósági (KRESZ) vizsgán
szükséges. A vizsgán a vizsgabiztos kéri ezt a bizonyítványt. Ez alól mentesül, aki saját jogon dr.-i
fokozatot szerzett.
Külföldi állampolgárok iskolai végzettség igazolására szóló eredeti-, vagy közjegyző, vagy a kiállító által
hitelesített okmány bemutatásával történik. Külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak
hiteles fordításával (kivéve, ha adott formájában és tartalmában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott
„Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), vagy a három hónapnál nem régebbi magyarországi felsőoktatási intézmény
által kiadott hivatalos hallgatói jogviszony igazolásával igazolható.
c.) A tanulót az elméleti tanfolyam első előadásának a dátumától számítottan csak 9 hónapon belül lehet
jelenteni első vizsgára az autósiskolának, és maximum. 12 hónapon belül kell sikeres vizsgát tenni. Ezek a feltételek
nem teljesülése esetén a tanfolyamot meg kell ismételni. A sikeres elméleti vizsga 2 évig érvényes. Tehát a sikeres
elméleti vizsga után két éven belül a sikeres vezetés vizsgát is le kell tenni. Ha ez nem történik meg, akkor újra kell
kezdeni az egészet annak, aki jogosítványt akar szerezni.
d.)Tanfolyamra jelentkezéskor személyi igazolvány, lakcímkártya, és ha van vezetői engedély, akkor ezek
bemutatása szükséges. Jelezni kell, ha járművezetéstől eltiltási szankció alatt áll, vagy állt!!
Nem magyar állampolgárok esetén, kártya formátumú tartózkodási engedély, vagy útlevél szükséges.

b.)
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Kiskorú ügyfeleinknél a Tanulmányi Szerződést a szülőnek, vagy gondviselőnek is alá kell írni.
e.) Tan- és vizsgadíjbefizetés: készpénzzel, vagy banki átutalással lehet, illetve iskolánk ügyfélszolgálati
irodájában bankkártyával is fizethető. Átutalás esetén a számlát csak az átutalást követően tudjuk kiállítani. Banki
átutalás esetén kérjük a megjegyzés rovatba a tanuló nevét, és a kapott pénzügyi azonosítószámot (online változat
esetén pedig ez a szám beiratkozás után aktivált E-titán Tanulói felületről elérhető) feltüntetni szíveskedjenek! A tanuló
tudomásul veszi, hogy a gyakorlati oktatás díját közvetlenül ezen képzőszerv által megbízott oktató által kiállított
készpénzes számla ellenében, közvetlenül a részére köteles megfizetni.
6.)
PÁV alkalmassági vizsgálat: Az autósiskola csak B kategóriás képzést végez, melyhez az I-es csoportú orvosi
alkalmassági kell.
PÁV alkalmassági vizsga „B” kategória esetén csak az ötödik sikertelen forgalmi vezetés vizsga után szükséges.

7.)

Tanfolyamra történő felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei:

Tanfolyamra felvétel:
a.) Tantermes KRESZ tanfolyamra felvétel: minimum 16 és fél éves életkor, I-es csoportú orvosi alkalmassági vélemény,
a valóságnak megfelelően, helyesen kitöltött és aláírt jelentkezési lap.
A minimum nyolc általános elvégzését igazoló bizonyítványt bemutatni majd csak az első vizsgán kell.
A tanfolyamra való felvételhez szükséges az iskolával megkötött „Képzési Szerződés”.

b,) Online KRESZ tanfolyam: Az e-learning képzés, mint tudjuk egy olyan távoktatási forma, melynek nagy előnye az,
hogy nincs helyhez és időhöz kötve. Rugalmas, bármikor, bárhonnan végezhető, és csak számítógép, vagy telefon és internet
kapcsolat szükséges hozzá. Önállóan, saját időbeosztással lehet haladni a tanulással, és azt bármikor meg lehet szakítani, aztán
később folytatni. Interaktív, gyors, képek és szimulációk segítségével könnyebbé válik a felkészülés a KRESZ vizsgára.
Az e-learning tanfolyamra a felvétel hasonló a tantermes változathoz, kivéve azt részét, hogy személyes találkozás
nélkül is elindítható az autósiskolánál. Jelentkezni e tanfolyamra a személyes találkozást nélkülöző további kapcsolattartás
lehetőségeivel tud a tanuló, mely az iskola webes oldalán megtalálható.
Hozzáférés a tananyaghoz a megrendelést követően lehet. Tanuló először kap e-mailt a regisztrációhoz az e-titán rendszertől,
majd a regisztrációt követően újabb e-mailt a regisztráció megerősítésére, melyen keresztül hozzáférhet a tananyaghoz.
A tananyag hozzáférési ideje: 75 óra/180 nap választhatóan.
A regisztrációt követően három hónapon belül kell a tanulást megkezdeni, a regisztráció megerősítő e-mail-en keresztül.
Hozzáférés a kapott tananyaghoz a választott határidőig (, 180 nap) lehetséges a tanfolyam kezdésétől számítottan (kezdés: az
első belépés a tananyagba).
A tanfolyam kezdéstől számítottan 9 hónapon belül az első vizsgának meg kell lennie, különben a tanfolyamot újra kell
kezdeni. Ha megtörtént a kilenc hónapon belüli első vizsga, de az sikertelen volt, akkor 12 hónapon belül kell a sikeres tenni,
különben a tanfolyamot újra kell kezdeni.
Ezért kérjük az online tanulókat, hogy időben jelezzék vizsgázási szándékukat az iskola felé!
Vizsgára jelentkezni, csak a képzés tényleges elvégzését követően lehet. Erről a végzésről kapunk értesítést az e-titan
rendszertől ( tanuló, iskola egyaránt).
Vizsgára jelentkezésig rendezni kell az iskolával az elméleti képzés és vizsga díját is.
A díjfizetés lehet átutalással a tájékoztató elején található bank számlaszámra, vagy az iskolánkban személyesen
készpénzzel, illetve bankkártyával is.
A képzés díja: e-learning: 59.000,- Ft (75 óra/180 nap)
tantermes : 49.000,- Ft
Mindhárom változat összege a KRESZ vizsgadíjakat is tartalmazza, melyeket lehetőleg jelentkezéskor kell kifizetni.
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Vizsgára bocsátás: Elméleti vizsgára az a tanuló bocsátható, aki: minimum 16 és ¾ éves, és a tanfolyam elméleti részét
igazoltan elvégezte, és annak megkezdésétől számítva (első oktatási nap) kevesebb, mint 9 hónap telt el, és megfelel a BM
rendeletben előírt közlekedésbiztonsági, és egészségi feltételeknek (orvosi alkalmassági igazolás). További feltétele a vizsgára
bocsátásnak, vizsgadíj befizetés, nyilatkozat a minimum 8 általános iskola elvégzéséről, és érvényes orvosi alkalmassági
igazolás.
Forgalmi vizsgára az a tanuló bocsátható, aki: a tanfolyam gyakorlati részét igazoltan elvégezte (a kötelező vezetési órákat és az
580 km-t levezette) és a 17. életévét betöltötte és a vizsgadíjat befizette.
Fontos! Szemüveggel vagy kontaktlencsével vezető tanulók a vezetés és a vizsga alkalmával tartalék szemüveget tartsanak
maguknál!!!
Az elméleti vizsga 24 hónapig érvényes, tehát a sikeres elméleti vizsgától számítva, két éven belül vezetésből is sikeres vizsgát
kell tenni a tanulónak ahhoz, hogy jogosítványt kaphasson.
A sikeres forgalmi vizsga után a tanuló három munkanap elteltével kezdeményezheti a vezetői engedély kiállítását az illetékes
közlekedési igazgatási hatóságnál (okmányirodák, kormányablakok).
Mivel a vizsgaközpont (melynek fennhatósága alatt a tanuló levizsgázhatott) a sikeres vizsgáról kiállított vizsgaigazolást az
illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére (online) megküldi, ezért a tanulónak a jogosítvány ügyintézéséhez csak a
következőket kell magával vinnie (személyes megjelenés kötelező!!):
- Elsősegély nyújtási ismeretek megszerzésének igazolását,
- Orvosi alkalmassági igazolást, melyet még az elméleti vizsgajelentés előtt az iskolának be kellet mutatni.
Az igazoláson található az esetleges alkalmassági kód.
Itt találja az alkalmassági kódok jegyzékét, mely a 326/2011.(XII.28) kormányrendelet 8. sz. melléklete
01. Látásképesség korrekciója és/vagy védelme
01. 01. szemüveg
01. 02. kontaktlencse/kontaktlencsék
01. 03. védőszemüveg
01. 04. homályos lencse
01. 05. szemtakaró
01. 06. szemüveg vagy kontaktlencse
Fontos! Szemüveggel vagy kontaktlencsével vezető tanulók a vezetés és a vizsga alkalmával tartalék szemüveget tartsanak
maguknál!!!
- Személyes iratok (személyiigazolvány, lakcímbejelentő)
Külföldi tanulók esetén a vezetői engedély kiállításának feltétele az érvényes tartózkodási engedély (legalább 6 hónap), vagy
állandó magyarországi lakcím.
Az első vezetői engedély kiállítása illetékmentes.
8.) Az elsősegély- nyújtási ismeretek megszerzésére vonatkozó rendelkezések
Az alapfokú ismereteket elsajátítani lehet tanfolyam keretében, de tanfolyammentesen is megengedett a felkészülés.
Vizsgázni kizárólag a Magyar Vöröskeresztnél lehet (vizsgadíj 8.200,- Ft) a telefonon, vagy személyesem megbeszélt
időpontban és helyszínen.
Telefonon: +36 1 373 0730, illetve a +36 1 374 0444. hétfőtől péntekig 09:00 és 15:30 között.
Személyesen: IX. ker. Mester u. 38. hétfőtől péntekig 9:00 és 15:30 között
Iskolánkban rendszeresen indítunk felkészítő tantermes és online elsősegély tanfolyamot. Erre jelentkezni az ügyfélfogadóban
lehet a tanfolyam kezdésekor.
Erre vonatkozó tájékozódás a weblapon található.
Az elsősegély vizsga mentességeket a 31/1992 NM rendelet tartalmazza.
Nem kell elsősegélyből vizsgázni annak az ügyfélnek, akinek már van 1984-től vezetői engedélye,
vagy "M" (segédmotoros) igazolványa. Szintén mentesül az, akinek a Képzési Rendeletben megjelölt
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szakirányú végzettsége van. A hatóság ez alapján mentesíti a vizsga alól és a Vörös Kereszt a tanúsító
okmányt részére kiadja.
A külföldi hatóság által kiadott vezetésre jogosító okmány vizsgához kötött honosítása esetén
ezt nem kell megkövetelni. Amennyiben az okirat bemutatása nem az iskolavezető által igazolt
másolat csatolásával történik, hanem azt a vizsgázó a vizsgabizottságon mutatja be, az okirat számát
a Vizsgaközpont ügyintézőjének a jelentkezési lapon kell rögzítenie.

9.)A képzést engedélyező és felügyeletét ellátó közlekedési felügyelőség:
-

Engedélyező hatóság
▪ Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály
▪ 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45.
▪ Telefon: +36 1 814 1889
- Felügyelő hatóság:
K.A.V. Nonprofit Kft. Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
1119, Budapest, Petzvál József u. 39.,
Tel.: +36 1 371 3030
10.) „B” kategóriás járművezető-képzés tantárgyai, azok óraszámai és a tanórák időtartamai:
Az elméleti oktatás 28 órából áll, melyből:
• 16 óra Közlekedési alapismeretek
• 4 óra Szerkezet és üzemeltetés ismeretek
• 8 óra pedig Járművezetés elmélete
Az elméleti órák 45 percesek.
A gyakorlati (vezetés) oktatás minimum 29 + 1 (a vizsga órája) áll.
Ebből a 29 órából:
• 9 alap oktatás
• 20 fő oktatás, melyből:
14 óra városi vezetés
4 óra országúti
2 óra pedig éjszakai vezetés kell legyen (minimum) a vizsgáig.
Előírás az 580 km teljesítése is.
Alapórákból egy nap csak két óra vezetés teljesíthető.
Az alapórák utáni vezetésekből már 4 óra is vezethető, de két óra elteltével minimum egy óra szünetet kell tartani.
A gyakorlati órák 50 percesek:
11.) Választható autó típusok:
2 db Toyota (Yaris, Corolla)
2 db Chevrolet (Aveo, ………)
1 db Suzuki Wagon R plusz
Automata váltós kocsin történő oktatást 1db suzuki swift kocsival biztosítunk.
Választani lehet autó típus alapján is, de helyesen választani oktató alapján érdemes, lehetőleg előzőleg nála végzett tanuló
ajánlásával.
12.) Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei:
Az iskolavezető a képzés megkezdése előtt mentesíti az egyes tantárgyak foglalkozásain való részvétel alól azt a tanulót, aki a
tantárgynak megfelelő szakirányú képesítéssel rendelkezik.
A mozgáskorlátozott vagy siket tanulót a képzés elméleti tantárgyainak tantermes foglalkozásain való részvétel alól – kérésére –
az iskolavezető mentesíti.
A mentesített tanulók felkészítésében a képzőszerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre.

13.) Hiányzások pótlása: A tanfolyamon és a minimális óraszámon a tanulónak a részvétel kötelező!
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Az elméleti oktatásról való hiányzást pótolni kell. Ez a pótlás egy azonos kategóriájú tanfolyam, azonos előadásán történhet.
A hiányzás pótlása díjtalan.
A gyakorlati oktatásról hiányzást feltétlenül pótolni kell.
Amennyiben a vezetés a gyakorlati oktató, vagy a képzőszerv hibájából hiúsult meg úgy, az ügyfélnek természetesen nem kell
fizetnie és a kiesett időt az aktuális óradíjon pótolhatja.

Ha a vezetési óra a tanuló miatt maradt el, akkor a fel nem használt órát az oktató óradíja szerint kell megfizetni.
A 24 óránál korábban (telefonon, sms-ben, emailben) lemondott órákat az oktató tudomásul veszi. Az így lemondott vezetési
órát nem kell kifizetni.
14.) A tandíj összege és befizetésének módja:
Az összeg az alapárból és a gyakorlati óradíjakból áll össze.
- alapár tartalmazza az elméleti oktatás (28 X 1.500,- Ft) díjat 42.000,-Ft, szükséges elméleti tananyagokat (e-titán
vizsgafelkészítővel) 2.400,- Ft, és az elméleti vizsgadíjat is 4.600,-Ft. Ez így együtt a 49.000,-Ft.
Ezt az összeget, (mely a teljes tandíj első részlete) kérjük tanfolyam kezdéskor előre fizetni.
- nem tartalmazza viszont az alapár az elsősegély tanfolyam árát, 10.000,- Ft. (nem kötelező végezni) és annak vizsga díját sem
ami 8.200,-Ft. amit jelenleg postai csekken kell befizetni.

Gyakorlati óra díja:
30 gyakorlati előírás szerinti kötelező óraszámot feltételezve (6.000, - Ft/óra). Az esetleges további órák növelhetik a
végösszeget. (6.000 X 30 =180.000)
225 000,- Ft

Részletfizetési lehetőség
I. részlet

tantermes

elméleti órák + vizsgadíj

49 000,- Ft online: 59 000,- Ft

II. részlet

10 óra gyakorlat

75 000,- Ft

III. részlet

10 óra gyakorlat

75 000,- Ft

IV. részlet

10 óra gyakorlat

75 000,- Ft

V. részlet

a kötelező órákon felüli

órák megbeszélés szerint fizetendő

A fizetés (a gyakorlati óradíjakra vonatkozóan) a tájékoztató 5/ e.) pontja szerint az iskolánál is történhet, de a gyakorlati
oktatóknál is (a vele kötött megállapodás alapján) fizetheti a tanuló az óradíjakat.

14/a.) Vizsgadíjak: - elméleti (alap és pótvizsga is) 4.600,- Ft
-

gyakorlati (alap és pótvizsga is) 11.000,-Ft

14/b.) Vizsgadíjak fizetése az alapvizsgák esetében az autósiskolánál történik, (fizetés módja a fentiek szerint) a pótvizsgákat a
tanuló személyesen a hatóságnál is (készpénz ill. bankkártyával) fizetheti.
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15.) Joga van a tanulónak:
a) A képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalkozási feltételeit. (TÁJÉKOZTATÓ)
b) A „TÁJÉKOZTATÓ”-ban ígért szolgáltatást a képzőszervtől számon kérni, igénybe venni.
c) A képzést megszakítani, a tandíj visszajáró részét visszakérni (kivéve az elkezdett elméleti oktatás díját), a teljesített oktatásról
igazolást kérni.
- d) Az elméleti tanfolyamon a tanuló mulasztását ingyenesen pótolni.
- e) Több elméleti tanfolyamot is az egyszer kifizetett díjért igénybe venni, (vizsga előtt, annak sikere érdekében).
- f) Egyeztetni a gyakorlati vezetés időpontját és a váltás helyét oktatójával.
- g) Egyeztetni az elméleti és gyakorlati vizsgák időpontját az arra illetékes oktatóval, ill. iskolavezetővel.
- h) Oktatót, kocsi típust választani és azon a kocsin vizsgázni.
- i) Oktatócserét kérni.
- j) Meghatározott módon (személyesen vagy telefonon vagy sms-ben 24 órán túl) lemondani a megbeszélt gyakorlati vezetést.
- k) Hiányozni a gyakorlati vezetésről, ill. nem megjelenni a vizsgákon, de ebben az esetben a felmerülő költségek (óradíj,
vizsgadíj) a tanulót terhelik.
- l) Panaszt tenni és jogos esetekben kártérítést követelni.
- m) Titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától egyaránt a személyiségét érintő kérdésekben.
- n) Képzőszervet váltani a fenti tájékoztatóban foglaltak figyelembe vételével lehetséges.
16.) A tanuló kötelességei:
-a) A foglalkozásokon józan, kipihent állapotban, az oktatási körülményekhez igazodó öltözetben megjelenni.
-b) Az emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, azokon aktívan közreműködni.
-c) A képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását betartani és a tandíjat minden esetben előre megfizetni.
-d) A tanfolyami órákra készülni és az oktatói utasításokat követni.
-e) A munkavédelmi előírásokat betartani.

-f) A megbeszélt gyakorlati vezetési órákon megjelenni. (Akadályoztatás esetén legalább 24 órával előtte lehet a vezetést
lemondani. Ennek hiányában az óradíj felszámításra kerül.)
-g) Az oktató késése esetén legalább 20 percet várni.
-i) A jelentkezésével lekötött képzési szolgáltatást folyamatosan igénybe venni. (Halasztásra csak írásbeli kérelmére van
lehetőség.)
-j) Vizsga vagy gyakorlati vezetés esetében a "meg nem jelenés" díját megfizetni, vagy a hatóság által is elfogadott hitelt érdemlő
módon igazolni a távolmaradást.
17.) A képzőszerv jogai és kötelezettségei:
A képzőszerv köteles a tanulót a vizsgákra felkészíteni, ennek érdekében pontos tájékoztatást adni a foglalkozások
kezdetéről, időtartamáról és helyéről. Köteles a tanuló kérése esetén pontos elszámolást adni a befizetett tandíj mértékéről és a
leoktatott órákról. Köteles a tanulónak, az áthelyezéshez szükséges nyomtatványokat a kéréstől számított három napon belül
kiadni.
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Jogosult megtagadni az oktatást, ha a tanuló ittasan, fertőző betegen vagy szennyezett ruhában jelenek meg a foglalkozáson.
Jogosult a tandíjat a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltével módosítani.
A képzőszerv jogosult a tanuló tanítását felfüggeszteni, ha a tandíjfizetés elmarad.
Amennyiben a képzőszerv szerződést szeg illetve nyilvántartásba vételének elmaradásával, a tevékenység folytatásának
megtiltásával összefüggésében keletkezett, a szolgáltatás igénylőjét ért kárt a befizetett tandíjat teljes mértékben vagy
részarányosan visszatéríti, illetve intézkedik, hogy a tanuló más képzőszervnél befejezhesse tanulmányait
18.) A tanfolyamról kizárás
-

-a) Szeszesital, vagy más hasonlóan ható szer (gyógyszer, kábítószer stb.) hatása
alatti állapotban a képzés bármely szakaszában tilos az oktatáson és a vizsgán való
részvétel. Ez a tanfolyamról való azonnali kizárását eredményezi.

-

-b) Szintén azonnali kizárást jelent, ha valaki a tanfolyam rendjét, fegyelmét
súlyosan megszegi.

-

-c) A tanfolyami képzését egyoldalúan megszakítja és többszöri felszólítás után az első felszólítástól számított 6 hónap elteltével - sem jelentkezik.

-

-d) Valótlan adatokat közöl, vagy fontos információkat eltitkol (pl. eltiltás alatt áll).

-

-d) A tanfolyamról kizárt ügyfelet nem illetik meg a tandíj-visszatérítés és az addig
elvégzett tanfolyam igazolásának joga.

19.) A tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja, annak következményei
A tanulónak joga van másik iskolához való távozásra. Ennek a menete a következő:
-

A tanuló írásbeli kérelemmel fordul az iskolához a másik képzőszervhez való távozási szándékáról.

-

Az írásbeli kérelem átvételi napjától számítva 3 munkanapon belül három példányban kiállítja az iskola
a szükséges iratot (Képzési Igazolás). A három példányban kiállított „Képzési Igazolás”-ban - a személyes
adatai mellet - kell igazolni a tanuló képzésének azt a mértékét, amire - az adatok alapján - jutott a
tanuló. Ezt az igazolást a tanulónak is alá kell írni. Két példányt ebből megkap, egy pedig marad az
iskolánál.

-

A tanuló akadályoztatása esetén Képzési Igazolást a tanuló által hivatalosan meghatalmazott (két tanús
meghatalmazással, pontos adatokkal) személy részére is kiadunk.

Az átkérési folyamat pénzügyi elszámolása az alábbi:
A megkezdett elméleti képzés díját az iskola nem téríti vissza.
A kifizetett, de le nem oktatott gyakorlati órák díját az iskola visszafizeti (kivéve a 24 órával korábban le
nem mondott, elmaradt gyakorlati órákat)
A tanuló a Képzési Igazolás birtokában felkeresi a befogadó képzőszervet, ahol elkezdődik az áthelyezési
eljárás.
A képzést az iskolánál befejező, és onnan távozó tanuló anyagát, valamint az összes képzéssel kapcsolatos anyagot öt évig
archiváljuk.
Kelt.: Budapest,………………………………………………..
Alulírott, tanuló fenti tájékoztató tartalmát teljes körűen megismertem, képző szerv lehetőséget biztosított a szerződési
feltételek egyedi megtárgyalására, a képzőszerv lehetővé tette, hogy annak tartalmát a szerződést megelőzően megismerjem és
azt az aláírásommal elfogadom. A képző szerv külön tájékoztatott arról az általános szerződési feltételről, amely lényegesen eltér
a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól, amelyeket aláírásommal elfogadok.

Tanuló neve:…………………………….………………………………………………..

Tanuló aláírása:………………………………………………………………………….
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