
 
 

 
 
 
 

 
 
Záradék: A Képzési Szerződés kiegészítése: 
 
1. Tantermi képzés esetén az elméleti-, az alap- és a fő oktatás tanfolyam díját a képzőszerv a 
FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS megkötésétől számított 6 hónapig szavatolja.  
 
2. E-learning esetében, mivel a tanfolyam ideje nem tervezhető, a sikeres KRESZ vizsga idején érvényben 
levő aktuális árak fizetendők a gyakorlat során, melyet a képzőszerv 6 hónapig szavatol. 
 
Amennyiben a képzést érintő jogszabályban változás áll be, a képzőszervnek joga van a tanfolyamdíjat a 
mindenkori oktatási tematikában szereplő követelményeknek megfelelően alakítani. (pl. előírt tanóraszám változás 
stb.) Amennyiben a képzést érintő adózási jogszabályokban nagy fokú változás áll be a képzőszervnek joga van az 
árakat változtatni és az adójogszabályokhoz igazítani. 
 
3. Azon tanulók, akik csak az elméleti oktatásra kívánnak szerződni, a mindenkori listaárat kötelesek fizetni. 
Ettől az Autósiskola közös megegyezés alapján eltérhet. Az elméleti képzés után bejelentett képzőszerv váltás 
esetén- mely szerződésszegésnek minősül - az Autósiskola részére az elméleti listaár és a már befizetett elméleti 
tandíj különbözetét a tanuló köteles kifizetni, de minimum 3.000 Ft-ot.  
 
4. A Közúti Elsősegélynyújtás tantárgy csak vizsgaköteles és bizonyos szakvégzettségek esetén a tanuló 
felmentésre jogosult. Az Autósiskola által szervezett tanfolyamokra a tanuló regisztrációval kérheti részvételét a 
tanfolyamon. A Vöröskeresztnek fizetendő vizsgadíj: 8.200 Ft. 
 
5.            A képzőszerv köteles az érvényben lévő oktatási tematika, valamint a Vállalkozási feltételekben foglaltak 
szerint végezni a képzést. Amennyiben a tanfolyamhallgató a szerződést megszünteti, a képzőszervnek joga van 
az addig megkezdett, ill. igénybe vett szolgáltatásért járó tanfolyamdíjat levonni. 
 
6.  Amennyiben a tanfolyamhallgató a B kategóriás tanfolyammal egy időben A1, A2, vagy A kategóriás 
tanfolyamot is hallgat, a kétkerekű kategóriákban az Iskola a forgalmi képzést, csak a B kategóriában már 
teljesített kötelező gyakorlati órák (29 ó) után, vagyis a négy keréken már elsajátított forgalmi ismeretek után 
kezdi meg. Tekintettel arra, hogy a kétkerekű kategóriák  gyakorlati oktatása során,  a szakoktatónak a szóbeli 
instrukciókon kívül semmilyen lehetősége nincs beavatkozásra a veszélyhelyzet elhárításnak, a baleset 
elkerülésének érdekében;  a képzőszerv fenntartja a jogot, hogy amennyiben a tanuló az „AM”; „A1”; „A2”; és 
„A” kategóriás  gyakorlati oktatása során, különösen a forgalmi oktatási órák alkalmával ismételten olyan 
helyzetet teremt, amely a személyi vagy vagyon biztonságot veszélyezteti, a tanuló oktatását felfüggeszti. A 
tanuló számára a gyakorlati képzéshez a továbbiakban motorkerékpárt nem biztosít. 
 
7.  A Képző szerv tájékoztatja a tanulót arról, hogy a Felnőttképzési törvény 15. § (1) bekezdés ab) 
pontjában meghatározott kötelezettségének eleget téve a tanuló természetes személyazonosító adataira, 
elektronikus levelezési címére és adóazonosító jelére vonatkozó adatokat szolgáltat a felnőttképzési 
államigazgatási szerv részére a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében. A Képző szerv jelen szerződésben 
tájékoztatja a tanulót arról, hogy a Polgár Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:7. § (3) bekezdése szerinti 
módon megtett jognyilatkozatában az adattovábbítást megtilthatja. 
 
A Záradék tudomásul vételét a szerződés végén meg tett aláírásommal igazolom.  
 
Kelt, 
 
 
 
-----------------------------------------    --------------------------------------------- 
            tanuló       törvényes képviselő 
  


