KÉPZÉSI SZERZŐDÉS

„B„

KATEGÓRIA

Amely létrejött egyrészről a
DEKRA Akademie Kft
- Képzési engedély száma:

KE/ST/82/A/1045/1/2016

- Cégbírósági bejegyzés száma:

Cg.01-09-898596

- Képzőszervi azonosító:

9594

- Székhely:

1012 Budapest, Vérmező út 4.

mint Képző,
- másrészről (név)..........................................................................................................., mint képzésben résztvevő (a
továbbiakban: Tanuló)
születési hely, idő:

............................................................................................................................................

anyja neve:

............................................................................................................................................

szem. ig. szám:

............................................................................................................................................

lakcím, telefon:

............................................................................................................................................

között az alábbi feltételekkel
A képzésre vonatkozó adatok, képesítés megszerzésére irányuló elsajátítható ismeretek.
1.A DEKRA Akademie Kft. (a továbbiakban: Képzőszerv) „B” kategóriás (személygépkocsi) vezetői tanfolyamot szervez,
amelyben Tanuló, mint képzésben résztvevő vesz részt.
2. - Képzőszerv a 20..……. év……………. hónap …………. napján indított, ………………. számú tanfolyam keretében – az
alábbiakban részletezett – teljes elméleti és gyakorlati képzésből álló szolgáltatást nyújt Tanuló számára.
- A tanórák időtartama:
a) Elméleti foglalkozás: 1 tanóra = 45 perc,
b) Gyakorlati foglalkozás: 1 tanóra = 50 perc
- A tanfolyam a tantervi és vizsgakövetelményekben meghatározottak szerint, az alábbi óraszámokat tartalmazza.
Elmélet

közlekedési ismeretek
járművezetés elmélete
szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

18
6
4

Gyakorlat

vezetési gyakorlat - alapoktatás
vezetési gyakorlat - főoktatás

9
20

Ezek egyben az előírt minimum óraszámok is, melyet a tanulónak teljesítenie kell mind az elméleti (KRESZ), mind pedig a
gyakorlati járművezetői forgalmi vizsgákig.
- Elméleti képzés:
A „Közlekedési alapismeretek”, a „Járművezetés elmélete” illetve a „Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek” tantárgyak
összes (együttes) óraszáma minimálisan 28 óra.
A tantárgyak tényleges óraszámait Képzőszerv iskolavezetője úgy határozza meg, hogy az egyes tantárgyak minimális
óraszámaira és a tantárgyak összes (együttes) óraszámára vonatkozó előírások is teljesüljenek.
 Közlekedési ismeretek (18 óra),
 Járművezetés elmélete (6 óra),
 Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek (4 óra)
 + számítógépes elméleti vizsga (SZEV).
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- Járművezetési gyakorlati képzés:
- 9 óra alapoktatás
- 20 óra főoktatás + 1 ó forgalmi vizsga = 30 óra (min. 580 km futásteljesítmény)
 (14 ó város, 4 ó országút, 2 ó éjszaka)

3. Képzőszerv a képzés során biztosítja mindazon ismeretek, jártasságok és készségek elsajátítását, viselkedésformák
kialakítását, amelyek a járművezetés során lehetővé teszik a tanuló számára:
-a közlekedés zavartalanságának elősegítése érdekében a jogszabályok megtartásának elsajátítását,
-a közúti közlekedésben rejlő veszélyek felismerését és helyes megítélését,
-a jármű feletti uralom birtokában a folyamatos és biztonságos közúti közlekedést, és az esetlegesen kialakuló
veszélyhelyzetre a megfelelő módon való reagálást,
-a közlekedési partnerek - különösen a fokozottan veszélyeztetettek - biztonságának szem előtt tartását,
-a jármű külön jogszabályban előírt ellenőrzését, a közlekedésbiztonságot veszélyeztető műszaki hiba felismerését és a
továbbhaladás lehetőségéről való helyes döntést.
A tanfolyam sikeres elvégzése után „B” (nemzetközi) kategóriára érvényesített vezetői engedély birtokában az alábbi
járművek vezethetők:
-A 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, amelyben a vezetőülésen kívül
legfeljebb nyolc állandó ülőhely van.
-A 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb
össztömeget meg nem haladó (könnyű) pótkocsiból álló járműszerelvény.
E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 4250 kg.
-A 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb
össztömeget meghaladó (nehéz) pótkocsiból álló járműszerelvény, feltéve, hogy a pótkocsi megengedett legnagyobb
össztömege nem haladja meg a vontatójármű saját tömegét.
E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 3500 kg
- A vezetői engedély egészségügyi érvényességének lejártát követően is vezethető járművek továbbá:
-segédmotoros kerékpár (ideértve a „moped autót” is)
-lassú jármű és pótkocsija
-kerti traktor
-állati erővel vont jármű
-mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija
- Kezdő vezetői engedély korlátozásai:
-A vezetési jogosultság első alkalommal történő megszerzésének napjától számított két évig a vezetői engedély kezdő
vezetői engedélynek minősül.
-A kezdő vezetői engedéllyel a „B”, kategóriára, érvényesített bejegyzéssel - a Magyar Honvédség kezelésében lévő
járművek kivételével - pótkocsi nem vontatható.
- „B” kategóriára érvényesített vezetői engedély 18. életév betöltéséhez fűződő korlátozása:
-A „B” kategóriára érvényesített vezetői engedély a járművezető 18. életévének betöltéséig csak belföldön történő
járművezetésre jogosít.
A résztvevőnek a képzés során nyújtott teljesítménye ellenőrzésének, értékelésének módja,
a vizsgára történő bocsátás feltételei
4. A tanfolyamon résztvevő Tanuló teljesítményének ellenőrzésére – az előző oktatási órákon leadott tananyag
számonkérésével – minden foglalkozási napon, az új ismeretanyag leadását megelőzően kerül sor.
-Az esetlegesen felmerülő hiányosságok előfordulása (a tananyag nem tudása) esetén a vizsgára bocsátás lehetőségétől a
tanuló nem fosztható meg, azonban – a szerződő felek kölcsönös megegyezése alapján – pótdíj ellenében pótórák leadására
kerülhet sor.
-Elméleti vizsgára bocsátás feltétele:
-betöltött 16 év és 9 hónap életkor;
-az elméleti tanfolyam igazolt elvégzése.
- Gyakorlati vizsgára bocsátás feltétele:
-betöltött 17 éves életkor;
-sikeres elméleti vizsga;
- a kötelezően előírt vezetési gyakorlatot teljesítése. Az elméleti tanórákról, a gyakorlati foglalkozásokról való megengedett
hiányzás mértéke, és ennek túllépése esetén a képzésben résztvevőt érintő következmények
5. Az elméleti és gyakorlati képzési rész elvégzését Képzőszerv akkor igazolja, ha:
-Tanuló az egyes tantárgyak tanteremben történő elméleti oktatására vonatkozó kötelező óraszám 10%-ánál kevesebbet
hiányzott.
-Hiányzást pótolni előre egyeztetett időpontban lehet. A pótórák díja 08:00 és 18:00 óra között HUF 6.000/óra, ezen kívül
és hétvégeken HUF 8.000/óra.
Gyakorlati képzési részre vonatkozóan a kötelezően előírt órák és meghatározott – 580 - kilométer teljesítésének igazolása
kötelező.
-Amennyiben a gyakorlati (forgalmi) vizsga előfeltételeként minimálisan kötelező óraszámok és/vagy
-a minimálisan kötelező kilométer mennyiség ténylegesen nem teljesült, úgy gyakorlati (forgalmi) vizsgát Tanuló nem
lehet.

Oldal 2 / 4

A képzés helye, időtartama, ütemezése

6.

Elméleti tanfolyam (képzés) helye: 1012. Budapest. Vérmező út 4.
- általában három hét, heti 3x4 óra, melynek ütemezése a tanfolyam megnyitón, a tanfolyam résztvevőivel történő
közös megegyezésen alapul és kerül meghatározásra.
A gyakorlati foglalkozás helye, időtartama, ütemezése

7. Gyakorlati képzés helye:
-Az Alapoktatás gyakorlópályán történik: Budapest XIX., Hofherr Albert u. 109., ill. a tanuló készségeinek figyelembe vételével
gyér forgalmú úton és/vagy időszakban, gyér forgalmi viszonyok között, Budapest VIII., IX:, XIX. kerületeiben (Népliget)
-A Főoktatás a Fővárosi Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége illetékességi területén történik a Főváros IX., XVIII., XIX.,
XX. kerületeiben.
-A vezetési gyakorlatok ütemezése, a tanulóval történő közös megegyezés alapján kialakított időpontokban kerül
meghatározásra.
A vizsga szervezésének módja, formája; a vizsgaszervező intézmény megnevezése
8. Képzőszerv a jelentkezési lapon, illetőleg a vizsgajelentéssel igazolja a tanfolyam kötelezően előírt óraszámainak
teljesülését.
-A Tanulót vizsgára az iskolavezető vagy az általa ezzel megbízott személy jelenti.
Az elméleti pótvizsgára a vizsgázó személyesen jelentkezik a Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési
Felügyelőségén a 1119 Budapest, Petzvál József u. 39. sz. alatti címen.
9. Amennyiben Tanuló a vizsgán valamely vizsgatárgyból nem felelt meg, legkorábban három munkanap eltelte után tehet
újabb vizsgát.
A képzési díj - külön kiemelten a vizsgadíj - mértéke és fizetésének módja
10. Tandíjak, vizsgadíjak összege és megfizetésük módját Képzőszerv határozza meg.
Az elméleti és gyakorlati tandíj megfizetésekor, Képzőszerv köteles Tanuló részére befizetési bizonylatot kiállítani.

Tandíj (Képzőszervnek
fizetendő)

Vizsgadíj
(Közlekedési Hatóságnak
fizetendő)

Elmélet:
Gyakorlat:
Alap- és pótóra

HUF 80.000

HUF 4.600

HUF 6.000

HUF 11.000

Hétvégi óra
Hétköznap 8 óra előtt
és 18 óra után

HUF 8.000

Összesen díjak:

HUF 260.000*

HUF 15.600

Összesen egyéb:

**

pótvizsgák függvényében

Tantárgyak

HUF 8.000

* A kötelező minimum 30 gyakorlati órára kalkulálva (forgalmi vizsgával együtt), hétköznapokon 08:00 és 18:00 órák között
** A gyakorlati órák időpontjaitól függően, az oktató rendelkezésre állásának függvényében.
11. A tandíj megfizetése történhet egy összegben, vagy az alábbiak szerint részletekben is.
Az elméleti tandíj összegét, a képzőszerv részére, Tanuló egy összegben köteles megfizetni a jelentkezéskor.
A gyakorlati tandíj összegét Képzőszerv részére, Tanuló több részletben is megfizetheti, melynek szokásos ütemezése
10 tanóra előre fizetve készpénzben, bankkártyával vagy banki átutalással, az oktató rendelkezésre állásának biztosítása
érdekében.
12. Tanuló kötelezettséget vállal arra, hogy képzőszerv felé, az esetlegesen fennálló tartozását, a teljes elméleti és
gyakorlati képzés befejezéséig, de legfeljebb a járművezető (forgalmi) vizsga napját megelőző napig maradéktalanul
kiegyenlíti.
-Amennyiben Tanuló ezen fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy Képzőszerv a forgalmi vizsga
letételének lehetőségét tanulótól megtagadhatja.
A tandíjváltoztatás jogát (pl.: üzemanyag-árváltozás, infláció) Képzőszerv fenntartja!
13. A vizsgadíj megfizetése:
-A vizsgadíjat a vizsgára való jelentkezéskor kell befizetni a Fővárosi Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége
pénztárában a 1119 Budapest, Petzvál József utca 39. sz. alatt.
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14. A Magyar Vöröskeresztnél tett elsősegély-nyújtási ismeretek tanfolyama.
- Felkészítő tanfolyam díja 20.000,- Ft, melyet az Iskola határoz meg.(A Magyar Vöröskereszttel egyeztetés alatt!)
- Az elsősegély-nyújtási ismeretek vizsgadíj: 6.850,- Ft, melyet a Magyar Vöröskereszt által kiadott csekken kell
Tanulónak megfizetni.
15. A képzési igazolás kiadásának módja, és következményei:
-A képzési igazolást a Tanuló áthelyezéséhez, annak kérésére, az iskolavezető adja ki, 3 munkanapon belül.
-Amennyiben Képzőszerv a képzési folyamat során esetlegesen fedezet nélkül nyújtott szolgáltatást és e szolgáltatás
igénybevételét Tanuló sajátkezű aláírásával elismerte, úgy Tanuló a már igénybevett, de még meg nem fizetett
szolgáltatás ellenértékét (fennálló tandíj tartozását) legkésőbb a képzési igazolás kiadásával egyidejűleg köteles
Képzőszervnek maradéktalanul megfizetni. A képzési igazolás kézhez vételével egy időben a tanuló kötelezi magát a
HUF 20.000 adminisztrációs díj, valamint, ha kedvezményes tanfolyamon vett részt, a kedvezmény megfizetésére.
-Amennyiben Tanuló, áthelyezését a képzési folyamat azon időszakában kéri, mely időszakban túlfizetése áll fenn, a
képzőszerv az addig már megfizetett tandíj egészének vagy meghatározott részének visszafizetésére automatikusan nem
kötelezhető, azonban a tisztességes piaci magatartás követelményeit szem előtt tartva és figyelemmel az eset összes
körülményeire, Képzőszerv köteles ilyen esetben is jogszerűen, jóhiszeműen és tisztességesen eljárni.
A képzésben részt vevő, illetve a képzést folytató intézmény szerződésszegésének következményei
16. Szerződő-felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jogaikat jogszerűen és szerződésszerűen juttatják érvényre, illetve
kötelezettségeiket szerződésszerűen teljesítik.
Felek megállapodnak továbbá abban, hogy:
- közvetlen tárgyalások útján rendeznek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés keretében vagy
a szerződéssel kapcsolatban merül fel.
- Amennyiben ez bármelyik félnek felróható okból, vagy objektív körülmények folytán nem lehetséges, az eljáró bíróság
meghatározására a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény hatásköri és illetékességi szabályai az irányadók.
17. Alkalmazandó jogszabályok
- A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok, különösen a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.
18. Záró rendelkezések:
- Jelen szerződés, annak aláírása napján lép hatályba, és hatálya a képzési folyamat lezárását követő sikeres forgalmi
vizsga letételéig tart.
- Jelen szerződés bármely szakaszának utóbb érvénytelenné, hatálytalanná vagy lehetetlenné válása a szerződés többi
szakaszának érvényességét és hatályosságát nem érinti.
- Jelen szerződés 4 (négy) számozott oldallal, magyar nyelven, 2 (kettő) eredeti példányban készült, amelyből egy
példány Tanulót, egy példány Képzőszervet illeti meg.
- Jelen szerződést Felek annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyező jóváhagyólag
írtak alá.

Budapest, ………………… év ……………….. hónap ………….. nap

PH.
…………………………………….
Iskolavezető

…………………………………….
Képzésben résztvevő

…………………………………….
Szülő, Törvényes képviselő
18. életévét be nem töltött személy esetén
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