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Nyilvántartási szám: B/2020/002358 

 

 

 FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS 

Amely létrejött egyrészről  

Intézmény neve Ferr-Car Autósiskola Kft. 

Székhelye 2724 Újlengyel, Dózsa György u. 26.  

Adószáma 25285149-2-13 

Képviseletre jogosult Bajusz Sándor 

Nyilvántartási szám B/2020/002358 

mint felnőttképző (továbbiakban felnőttképző), másrészről 

Családi és utóneve(i)  

születési családi és utóneve(i)  

születési helye  

születési ideje  

anyja születési családi és utóneve(i)  

elektronikus levelezési címe  

adóazonosító jele  

neme  

állampolgársága  

/nem magyar állampolgár 
Magyarországon való tartózkodásának 
jogcíme és a tartózkodásra jogosító 
okirat, okmány megnevezése és száma 

 

lakcíme  

levelezési címe  

telefonszáma  

társadalombiztosítási azonosító jele  

mint képzésben résztvevő személy (továbbiakban: képzésben résztvevő) között, alulírott helyen, időben és alábbi 

feltételekkel.  

A szerződő felek (továbbiakban: Felek) közösen megállapítják és tudomásul veszik, hogy jelen dokumentum a 2013. 

évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről alapján megkötött felnőttképzési szerződés.  

1. 1. Felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások 

Képzésben résztvevő kijelentem, hogy a felnőttképző által biztosított felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó 

szolgáltatásokról a szükséges tájékoztatást megkaptam, mely alapján felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó 

szolgáltatást: 

x  igényeltem     

  nem igényeltem. 

 

Ferr-Car Autósiskola Kft.  

2724 Újlengyel, Dózsa György utca 26.                                      

Adószáma: 25285149-2-13.  

Elérhetőségek: +36-30-405-3046 

E-mail: ferrjogsi@gmail.com 

Web: www.ferrjogsi.hu 
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A képzés alapadatai 

A képzés  

megnevezése GÉPJÁRMŰVEZETŐ-OKTATÁS:  ’A’  KATEGÓRIA 

helye(i) 2724 ÚJLENGYEL DÓZSA GYÖRGY U.26. 

óraszáma 150 

első képzési napja* év hónap nap 

befejezésének tervezett időpontja* év hónap nap 

A képzés elvégzésével megszerezhető 

dokumentum 
Tanúsítvány  A kategóriás vezetői engedély 

Tanúsítvány kiállítását a képzésben 

résztvevő 

 X nem kéri 

   kéri1 

A képzés során nyújtott teljesítmény 

ellenőrzésének, értékelésének módja 

 

A képzési egységek teljesítése után hatósági vizsga 

 

A képzéshez jogszabályban 

meghatározottak szerint vizsga 

 nem kapcsolódik 

x kapcsolódik; a vizsgára bocsátás feltétele(i):  

         - tanfolyamrész elvégzése, 

         - vizsgafeltételek teljesítése 

         - a vizsgadíj befizetése  

  

 

 

A megengedett hiányzás mértéke 0 % 0 óra 

A megengedett hiányzás mértékének 

túllépése esetén a képzésben részt vevő 

személyt érintő következmények 

A résztvevő kizárható a képzési folyamatból vezetői döntés alapján. 

A hiányzásokat pótolni kell, mert az előírások teljesítése nélkül nem 

bocsájtható vizsgára. 

2. A képzési díj 

A képzési díj - figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását, valamint a képzési díj megfizetésének a 

képzés megvalósítása teljesítésével arányban álló ütemezését -  

mértéke egy összegben 158.300Ft 

vizsgadíj 20300FT 

javító- vagy pótvizsga díja2 

elméleti pótvizsga díj: 4600 ft. 

Járműkezelés: 4700 ft  

gyakorlati pótvizsgadíj: 11.000 ft. 

fizetésének módja 
  átutalás    készpénz   egyéb  

A résztvevő költségviselője fizeti a teljesítménnyel arányos ütemezésben. 

A képzéshez ösztöndíj kapcsolódik  x nem 

 igen, a képzés keretében nyújtott ösztöndíj 

folyósításának feltételei: 

mértéke: Ft 

 
1 A tanúsítvány kiállítása a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében történik. Amennyiben a képzésben résztvevő 

a Fktv. 15.§-a alapján az – adataira vonatkozó – adatszolgáltatást megtiltotta, számára tanúsítvány nem állítható ki. 
2 Ha a képzéshez jogszabályban meghatározottak szerint vizsga kapcsolódik, és a vizsga megszervezésére a 

felnőttképző jogosult 

* Figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását 
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1. A képzés haladásának tananyagegységekre bontott ütemezése3 

Képzés tananyagegysége  
Megnevezés           Munkaforma 

óraszám 
Időpont  

(kezdés - befejezés) 
ütemezés 

Elmélet online 60   

Vezetés gyakorlat min. 27   

 
    

 
    

 
    

 
2.  Felnőttképző jogai és kötelezettségei 
 
Felnőttképző 
- biztosítja a képzés sikeres elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, 
- jelen szerződésben foglaltak szerint folyamatosan felügyeli a képzésben résztvevő képzéssel kapcsolatos 

tevékenységét, amely ha a szerződésben foglaltaknak megfelelően teljesül, úgy számára képzésben résztvevő 
kérésére a képzés elvégzéséről tanúsítványt állít ki, 

- képzésben résztvevőkről nyilvántartást vezet, a képzés dokumentumait a vonatkozó felnőttképzési 
jogszabályoknak megfelelően rögzített időtartamig irattárazza, 

- a képzéssel kapcsolatos valamennyi adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tesz. 
 

3. Képzésben résztvevő jogai és kötelezettségei 
 
Képzésben résztvevő 
- vállalja, hogy jelen szerződésben foglaltakat betartja, szükség esetén előzetes tudásszint felmérésen vesz részt, 

melynek beszámítható óraszámát a képző előzetesen meghatározza, 
- a tanórákon aktívan részt vesz, továbbá a megengedett hiányzás mértékét nem lépi túl, 
- tudomásul veszi: a házirend be nem tartása, vagy ismétlődő súlyos fegyelemsértés esetén a képzésről kizárható 
- -t a jelen szerződésben szabályozott költségeken felül felmerülő többletköltség nem terheli, 
- tudomásul veszi, hogy amennyiben az órák látogatását elmulasztja, illetve a képzésből kimarad az nem jelent 

mentességet a képzési díj teljesítményarányos megfizetése alól, és ez nem ad lehetőséget a már befizetett 
képzési díj visszafizetésére. (Amennyiben a résztvevőt fizetési kötelezettség terheli.) 

- ezen szerződés aláírásával elismeri, hogy a képzésről szóló teljes körű tájékoztatást (képzési tájékoztató, ár, 
ütemezés, fizetési feltételek, ügyfélszolgálati rend, panaszkezelés, képzési tartalma, felnőttképzési 
tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások igénybevételének módja, elállási jog, adatkezelési információk, 
felnőttképző adatszolgáltatása, adattovábbítás tiltása, jogorvoslat lehetőség szerződésszegés esetén) 
megismerte és a képzésről szóló tájékoztató egy példányát átvette, vagy megtekintette. 

- tudomásul veszi, hogy a képzési díj ki nem egyenlítése (fizetési kötelezettség esetén), a megengedett hiányzás 
mértékének túllépése, illetve az esetleges vizsgák elmulasztása vagy sikertelen teljesítése esetén számára 
tanúsítvány nem adható ki. 

 
4. A képzésben részt vevő személy és a felnőttképző szerződésszegésének következményei 

 
A felnőttképzési szerződésben foglaltak be nem tartását felek szerződésszegésként értelmezik. 

- Szerződésszegés esetén mindkét fél részéről egyszeri (írásban is rögzített) felszólításnak van helye, amennyiben 

a felszólított fél a figyelmeztetés után sem teljesít, a másik fél a szerződést azonnal felbonthatja. 

- Képzésben résztvevő jogos panasza esetén a képzési díj arányos részét visszakövetelheti (amennyiben fizetési 

kötelezettség terheli); felnőttképző jogos panasza esetén képzésben résztvevőt a képzési díj arányos részének 

megtérítésére kötelezheti (amennyiben a résztvevőt fizetési kötelezettség terheli). 

 
3 Zárt rendszerű elektronikus távoktatás esetén nem releváns. 
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- A megengedett hiányzás mértékét meghaladóan képzésben résztvevővel felnőttképző a 2. pontban foglaltak 
szerint jár el. 
 

 
 
 

5. Adatkezelés 
 

- Képzésben résztvevő hozzájárul, hogy képző intézmény személyes adatait az adatvédelemről szóló jogszabályok 
szellemében nyilvántartás céljából kezelje és megőrizze az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 
rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi 
rendelet) előírásai szerint.  

- Az adatkezelés célja a képzési folyamat lebonyolításának elősegítése. 
- Az adatkezelés jogalapja egyrészt a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. § által előírt kezelése, 

másrészt a fentieken túl a képző jogos érdeke a képzés megvalósíthatósága érdekében.  
- Az Fktv. 15. §-a alapján a Felnőttképző a képzésben részt vevő személy természetes személyazonosító adataira, 

elektronikus levelezési címére, adóazonosító jelére vonatkozó adatot szolgáltat a felnőttképzési államigazgatási 
szerv részére a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében, mely adatszolgáltatást a képzésben részt vevő 
személy megtilthatja. Erről szóló tájékoztatást Képzésben részt vevő megkapta. 

- A felnőttképzési államigazgatási szerv az adatokról és a felnőttképző által kiállított tanúsítványról – a Fktv. 20. § 
(1) bekezdése szerinti ellenőrzés és a pályakövetési rendszer működtetése céljából - elektronikus nyilvántartást 
vezet, és a nyilvántartás adatait azok keletkezésétől számított ötödik év utolsó napjáig kezeli. A felnőttképzési 
államigazgatási szerv a tanúsítványokat tartalmazó központi nyilvántartás adatait azok keletkezésétől számított 
ötvenedik év utolsó napjáig kezeli, azt követően pedig azokat átadja az illetékes levéltárnak, és az átadott 
vizsgatörzslapok nyilvántartási adatait törli. 

- Az adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra - személyazonosításra alkalmatlan 
módon - átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas 
módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók. 

- A felnőttképző a képzésben részt vevő személyt az oktatási azonosító száma alapján tartja nyilván, és a 
felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében az oktatási azonosító számhoz kapcsolódóan szolgáltat adatot. 
 

6. Panaszkezelés és jogorvoslat kezelése 
 

- A felnőttképzési intézmény engedélyének visszavonásával, illetve a tevékenysége folytatásának megtiltásával 
összefüggésben keletkezett, a szolgáltatás igénybevevőjét ért kárt a képző a képzési díj összege alapján – a kár 
keletkezésétől számítottan – időarányosan téríti meg (amennyiben a résztvevőt fizetési kötelezettség terheli). 

- Jelen szerződés megkötése előtt felek közösen is megismerték az intézmény panaszkezelésének szabályozását. 
- Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, úgy különösen a felnőttképzést folytató intézmény 

mulasztása esetén a PTK rendelkezései az irányadók.  
- Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a peres eljáráson 

kívüli megegyezésre törekednek, a jelen szerződésből származó esetleges jogvita esetére a felek kölcsönösen 
alávetik magukat felnőttképző székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének. 
 

Jelen felnőttképzési szerződés a 2013. évi LXXVII. Törvény a felnőttképzésről alapján készült. Jelen megállapodást a 
szerződő felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt azzal írták alá, hogy a szerződés figyelmes elolvasása után az 
abban foglaltakat megértették és mást abba foglalni nem akarnak. 
Jelen szerződés két egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült, melyből egy példány képzésben 
résztvevő, egy példány felnőttképző tulajdona. Jelen szerződés aláírása igazolja a felnőttképzési szerződés egy 
példányának átvételét. 
 

Kelt: 

 

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

     Ferr-Car Autósiskola Kft.képviselője,        Képzésben résztvevő 

 

                                                                           PH    


