Sorszám:………

ÍRÁSBELI SZERZŐDÉS
A 24/2005 (IV. 21.) GKM. sz. rendelet szerint

Amely létrejött egyrészről a „BIZTONSÁG” Autósiskola 5440 Kunszentmárton Sörház út 15
mint képző szerv, másrészről:
Tanuló neve:…………………………………Szig.szám:……………..Érv.idő:……………….
Születési idő:………..év…………..hó…………nap, Szül.hely………………………………..
Anyja neve:……………………………………………
Lakcíme:…………………………………………………………………………………………
Telefon:………………………………………………..
Tanfolyam száma:…………………………Kategória ”B” között az alábbi feltételekkel:
1, A képző szerv biztosítja a tanuló hozzájárulásával a jelentkezési lap és annak mellékletein
szereplő személyes és különleges adatainak bizalmas, diszkrét kezelését a vizsgára jelentés
időpontjáig. 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./Adatkezelés a hatályos jogszabálynak megfelelően
az adatkezelési szabályzat szerint történik./
2, Mint képző szerv, a képzési szolgáltatás felelőse, a rendeletben meghatározott teljes
képzési szolgáltatás feltételeit folyamatosan biztosítom. A megjelölt kategóriára képzési
engedéllyel rendelkezem.
3, Mint tanuló nyilatkozom, hogy a képzési tájékoztatót átvettem, átolvastam, és elfogadom.
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 tárgyait, azok kötelező óraszámát, a tanórák
időtartamát, a hiányzás pótlását, a tandíjfizetés módját, a járműhasználatot, a gyakorlati
képzés váltóhelyé (i) re vonatkozó előírásait, az elsősegély nyújtási ismeretek megszerzésének
módját, a mentesítés feltételeit, a szerződésmódosítás vagy bontás feltételeit, illetőleg a tanuló
és a képző szerv jogait és kötelezettségeit. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a
Ptk. szabályait kell alkalmazni.
Elméleti képzés helye: 5440 Kunszentmárton Rákóczi út 1. szám.
Elméleti képzés kezdési időpontja:………év………..hónap……….nap.
Oktatási napok:….hónap…………………………napok….hónap……………………...napok.
A tanfolyam befejezése:……..év…….hónap……..nap.
E-learning képzés kezdete:……….év……hónap……nap. Azonosítója:………………………
Gyakorlópálya helye: 5440 Kunszentmárton LAND-HOLLDER 0232/21.
Tandíjfizetés módja: Készpénzben az Iskolavezetőnél részletfizetési lehetőséggel.
Dátum: Kunszentmárton, 2020…………………………………..
………………………………………….
Törvényes képviselő ( x )

……………………………………….
Az írásos tanulótájékoztatót átvettem:

Tanuló
(x) Fiatalkorú -18. életévét be nem töltött szerződését a törvényes képviselőnek is alá kell írni !!!
1.

A képzés költségei:
Tantermi elméleti képzés és távoktatás díja : 50000 Ft
Elméleti hatósági vizsgafelkészítő /E-titán/ tantermi képzés esetén: 5500 Ft
Elméleti vizsgadíj: 4600 Ft
Vezetési oktatás díja: 5000 Ft/óra
Forgalmi vizsgadíj: 11000 Ft
Elsősegély vizsgadíj: 8200 Ft
Orvosi alkalmassági: 7300 Ft
A tanulótól átvett dokumentumok jegyzékei:
1, Jelentkezési lap,
O
2, Orvosi igazolás,
O
3, Vizsgadíj,
O
4, Iskolai bizonyítvány hitelesítésre, O
5, Mentesítésre vonatkozó másolat……………………………………………………………...
5, Megjegyzés………………………………………………………………………………….

Dátum: Kunszentmárton, 2020………………

……………………………………….
Révész Tamás
Iskolavezető

06-30/484-3738
e-mail: biztonsagautosiskola@gmail.com
web:www.biztonsagautosiskola.hu

PH .

