
Tanuló /teljes/ neve:

Születési /teljes/ neve:

Született: (hely) (idő) év hó nap Állampolgársága:

Anyja leánykori neve:

Személyi ig. szám:

Állandó lakcíme:

Értesítési címe:

Telefonszám:

E-mail cím:

Jogosítvánnyal rendelkezem: O igen O nem, ha igen kategóriák:

Vezetéstől valamikor eltiltottak-e: O igen O nem O igen O nem

Alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezem: O igen O nem

A tanfolyam:

1. Kategória

2.

3.

*melléklet: Tájékozató

Tanuló 18 év alatt törv. Képviselő

Autós-Motoros Iskola Kft

Típusa:

Kezdete:

Száma:

www.jogsikozpont.hu

Léva Antal és Társa

Kelt: Budapest, 

A felnőttképzési intézmény nyilvántartásba vételének elmondásával, illetve a tevékenysége folytatásának megtiltásával keletkezett, a 

szolgáltatás igénybevevőjét ért kárt a képző a képzési díj összege alapján – a kár keletkezésétől számítottan – időarányosan téríti meg.

Hozzájárulok a jelentkezési lapon, annak mellékletein és az okmányokon szereplő adataim szükségszerű kezeléséhez. Az aktuális 

Tájékozató tartalmazza a tandíjfizetés módját, összegét és az esetleges kedvezményeket. A Tájékoztató jelen szerződés mellékletében 

található, és a felnőttképzési szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A képzési szolgáltatásra vonatkozó Tájékoztatót* megkaptam, 

megismertem és elfogadom.

E szerződés alapján a Kft. csak képzési szolgáltatást teljesít, így semmilyen felelősséget nem vállal a vizsgaeredményekkel, eseményekkel, 

a vezetői engedély kiadásával, valamint a hatósági díjakkal, azok változásaival kapcsolatban.

A szerződés az abban foglalt tanulmányok idejére szól, hatálya az utolsó sikeres vizsga napján megszűnik. Amennyiben a Kft. valamilyen 

képzési okból a képzési szolgáltatást nem tudja végezni, (pl. Kft. engedélyek visszavonása, vagy Kft. megszűnése), vagy a Tanuló másik 

iskolánál szeretné folytatni tanulmányait, Kft. köteles a Tanulónak 3 napon belül az Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 58/2011. (XI. 24.) 

rendeletében foglaltak alapján ún. Képzési Igazolást kiállítani, mely biztosítja Tanuló számára tanulmányainak haladéktalan folytatását 

más képzőszervezetnél.

Képzésben részt vevő tudomásul veszi az alábbiakat:
 - a képzés sikeres elvégzését igazoló dokumentum a felnőttképzési szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése esetén adható ki,
 - amennyiben a résztvevő a felnőttképzési szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, úgy a képzésről kizárásra kerül,
 - szándékos vagy gondatlanságból elkövetett károkozás esetén az okozott kárt köteles megfizetni,
 - a megengedettnél több hiányzás, ismétlődő, vagy súlyos fegyelemsértés a tanuló kizárását vonja maga után a képzésről,
 - az oktatóval előre megbeszélt gyakorlati óra az óra megkezdése előtt legalább 48 órával mondható le, ellenkező esetben Tanuló meg 

nem jelenése esetén is felszámítjuk az óra árát.
 - késés esetén az Oktató 20 percet köteles várni. Ha az Oktató késik, kérjük Ön is várjon ugyanennyi időt!

A képző intézmény szerződésével kapcsolatban a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. tv.-ben és végrehajtási rendeleteiben valamint a 

Ptk.-ban rögzítettek az irányadók.

Amennyiben a Tanuló a képzési szolgáltatással nincs megelégedve, az iskolavezetőnél tehet panaszt. További vita esetén a tanuló az 

iskola felügyeleti szervéhez (Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelőség, Járművezetői Vizsgáztatási és Utánképzési  

Főosztály – Budapest, XI. Petzvál József u. 39. / Tel.: +36 1 371 30 30) fordulhat.

A szerződés nem szabályozott kérdésekben a Ptk. Szabályait kell alkalmazni.

Jogosítványomat vonták-e valamikor vissza:

Felnőttképzési Szerződés

Amely létrejött Lévai Antal & Tsa Kft. /Székhely: 1162 Budapest, Sarkad u. 18.; Adószám: 14967564-2-42/ mint Oktatási Intézmény 

(továbbiakban Kft.), valamint a képzésre jelentkező között (továbbiakban Tanuló)

http://www.jogsikozpont.hu/

