Nyilvántartási szám:6109/20/ÁV/00…..

TANULÓI SZERZŐDÉS
átvett tanuló „B” kategória


amely létrejött a DRIVER CENTRUM AUTÓSISKOLA (TRY-ALL Bt.; Cégj. szám:10-06-026565; 3300 Eger, Vörösmarty u. 43. fszt. 1.; képv.:   Munkácsi Sándor iskola vezető, Felnőttképzési tevékenység nyilvántartási száma: B/2020/006278) mint képzőszerv, valamint

Név:………………..…………………………...…………..…………..…....................
 	Születési hely:………..…………………….… 		 szül. idő:…………….….. 
Anyja neve:…………...…..………………..………………………………...................
Lakcím:……………………………………………………..Tel.:……………..….........
Adószám:.............................................		TAJ szám:......................................
	
mint tanfolyami hallgató között.

	A képzőszerv vállalja, hogy a jelentkező hallgató, amennyiben a 24/2005.(IV.21) GKM képzési. rendeletben előírt feltételeknek megfelel, az előző képzést végző iskola igazolását a képzőszervünk részére átadja, beiskolázásra kerül.


	Köteles a gyakorlati órára vezetésre képes – KRESZ szerinti – állapotban megjelenni. Amennyiben a tanuló nem tud megjelenni az előre megbeszélt időpontban és erről 24 órával előtte oktatóját nem értesíti, úgy meghiúsulási díjként 1 óra díjat köteles megfizetni.


A megbeszélt időpontban mindkét fél részéről 20 perc várakozási idő kötelező. E várakozási idő után a gyakorlati vezetési órák még megtarthatók. 

Az oktató köteles 2 vezetési óra között 10 perc szünetet tartani.

A szerződés aláírásával a tanuló igazolja, hogy a szerződéssel egy időben a vállalkozási feltételeket és az adatkezelési szabályzatot is elolvasta és elfogadta. 
A tanuló kijelenti, hogy a FAR felé Felnőttképzési törvényben meghatározott adatait a képző szerv továbbítsa-ne továbbítsa (a megfelelő rész aláhúzandó)!


A hallgatónak az első elméleti vizsgától számított 2 év áll rendelkezésére minden vizsgája befejezésére. Amennyiben a vizsgázó nem tette le sikeresen az egyes kategóriákhoz tartozó összes vizsgát az adott (2 év) határidőn belül, az adott kategóriához tartozó valamennyi vizsga érvényét veszti.

	Egy gyakorlati vezetési óra időtartama 50 perc, melynek díja: 7.000.-Ft. A hétvégi gyakorlati vezetési óra díja: 8.000.-Ft. A képzőszerv hozzájárul ahhoz, hogy a jelölt egy másik hallgató gyakorlati képzésén is részt vegyen mint megfigyelő, amennyiben ezt a másik jelölt megengedi.


Minimális vezetési óraszám: 30 óra

Forgalmi gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki 9 órát alapoktatásban 14 óra városi, 4 óra országúti, 2 óra éjszakai forgalmi vezetési órát teljesített. A forgalmi vizsga – időtartamtól függetlenül – 1 gyakorlati órának számít.

	A tanfolyam vizsgadíjai összesen: 15.600.-Ft, amelyet részletekben (4600.-Ft számítógépes elméleti vizsgadíj, 11.000.-Ft forgalmi vizsgadíj) kell megfizetni a vizsgáztatást végző Közlekedési Felügyelet számlájára. A befizetést igazoló csekket 8 nappal az igényelt vizsga előtt a képzőszervnek kérjük leadni (a vizsga csak úgy kérhető). A pótvizsgák díja azonos az alapvizsgákéval. A szerződés a rutinpálya díját -5.000.-Ft.-nem tartalmazza, azt azelső forgalmi vizsga időpontjában egyszer kell befizetni a képző szervnél.


	A tandíj változásának jogát a képzőszerv a képzés bármely időszakában fenntartja. A már előzőleg befizetett tandíjakra a változás nem vonatkozhat. 

A tandíj fizetésének módja: készpénz számla ellenében.

	A képzés bármely szakaszában mindkét félnek joga van a megállapodást felbontani. Az elméleti tanfolyam megkezdése után az elméleti tandíj nem igényelhető vissza. A képzőszerv köteles a tanuló (esetleges más képzőszervhez történő áthelyezése esetén is) személyi adatait megőrizni.



Amennyiben a tanfolyam végzése közben bármilyen problémája adódik, bizalommal forduljon az iskola fenttartójához (Munkácsi Sándor 06-70/619 61 21).


Felügyeleti szervünk:	          Inovációs és Technológiai Minisztérium
	1011 Budapest, Fő u. 44-55.
	+36-1-795-1700

Panaszával fordulhat: 	KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont 
	Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
	Középkelet-magyarországi Járművezető Vizsgáztatási 
	és Utánképzési Főosztály
	Heves Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály
	3300 Eger Kossuth Lajos út 26.
	Telefon:  +36-36-510-307




Eger, 2022. ………….




……………………………	             ……………………………	                   …………………………..…
           iskolavezető			                 hallgató			                         szülő

