Tanulmányi Szerződés
(a 24/2005 GKM rendelet alapján)
amely létrejött egyrészről a(z)
Thermál Autósiskola KFT
székhelye: 5600 Békéscsaba, Alkotmány u. 27
adószám: 11051440-2-04
azonosító: 3160
mint képzést folytató intézmény, továbbiakban: Thermál Autósiskola KFT
másrészről
név:…………………………..
születési név:

………………………………………………

anyja neve:

……………………………………………...

születési hely, idő:

………………………………………………

lakcím:

………………………………………………

telefon:

………………………………………………

e-mail cím:

………………………………………………

mint a képzésben résztvevő, továbbiakban: Tanuló, együttesen Felek között, az alábbi feltételekkel.
Hozzájárulok a jelentkezési lapon és annak mellékletein szereplő személyes és különleges adataim kezeléséhez a képző szerv által.
A kötelező megőrzési idő után a képzőszerv az adatokat megsemmisíti a vonatkozó rendelet szerint.
Tudomásul veszem, hogy a teljes –elméleti és gyakorlati részből álló- képzési szolgáltatás felelőse a képzési engedéllyel
rendelkező szerv, amely a rendeletben meghatározott teljes képzési szolgáltatás feltételeit folyamatosan biztosítja.
Nyilatkozom, hogy a teljes képzési szolgáltatásra vonatkozó jelen szerződés mellékletét képező „Vállalási Feltételek”-et
megismertem, mint akaratommal mindenben megegyező aláírtam és 1 pld.-t átvettem.
A szerződésben közösen rögzítettük a gyakorlati képzésre vonatkozó váltóhelyeket, illetőleg a szerződésbontás feltételeit.
A felek vitás kérdései: - szakmai kérdésekben
KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Délalföldi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály Békés Megyei
Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 107. Tel.: 06-66-549-340 ; e-mail: bekes@kavk.hu
- egyebekben elismerik a Békéscsabai Városi Bíróság
/ Békéscsaba Árpád sor 4./ illetékességét.

………………………………
törvényes képviselő*
Dátum: 20………………………………….

…………………………………
tanuló
…………………………………...
PAP ANDRÁS iskolavezető
Thermál Autósiskola
P.H.

* fiatalkorú , 18. életévét be nem töltött –szerződését a törvényes képviselőnek is alá kell írnia!
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Írásbeli tájékoztató
Vállalási feltételek a Thermál Autósiskola Kft.
„B”, „A”, „A1”, „A2” és „AM” JÁRMŰKATEGÓRIÁS TANFOLYAMRAIRA, a 24/2005 rendelet 2. sz. melléklete alapján

Preambulum
A Thermál Autósiskola KFT tájékoztatja a Tanulót, hogy a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének
és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. Korm.rend. (IX.2) és a közúti járművezetők és a közúti közlekedési
szakemberek képzésének és a vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV.21.) GKM. rend. (a továbbiakban: GKM.
rendelet) szerint teljes képzési szolgáltatást nyújtó képző szerv. A képzési engedélye alapján, az engedélyben megjelölt
kategóriákban elméleti e- learning és gyakorlati oktatást is végez.
- A képző szerv megnevezése: Thermál Autósiskola Kft.
- Címe: Békéscsaba Alkotmány u. 27, :: 66/326-524, honlap: www.thermalati.hu, e-mail: thermalati@gmail.com
-Cégbírósági bejegyzés száma: 04-09-003018
- Iskolavezető: Pap András / tel : 30-9388-982 /
- Ügyfélfogadás helye: Békéscsaba Alkotmány u. 27 .- hétfőn 9-14, pénteken 17-20
- Oktató termeink helye: Békéscsaba Andrássy út. 38.
1. A tanfolyamra való feltétel és vizsgára bocsátás feltételei: / 24/2005. 4§ 4. bek. a, b, pont, 326/2011(XII.28.)korm.rend. 3. melléklet alapján /
- Alapfokú iskolai végzettség/min 8 ált/. /kivéve AM kat/ (erről a jelentkezési lapon nyilatkozik és az azt igazoló iskolai bizonyítványt
vagy más okmányt a KAV-nak bemutatja.)
-Alkalmassági vélemény –a gépjárművezető egészségi alkalmasságáról (orvosi)
-5 sikertelen vizsga után PÁV vizsgálati eredmény adott kategóriából.
- tanfolyamra való felvétel korhatára: AM.kat.- 13 év 6 hónap, A1..kat.- 15 év 6 hónap, A2 kat.- 17 év 6 hónap, B.kat.- 16 év 6 hónap
A. kat.- 23 év 6 hónap
- elméleti vizsgára bocsátás életkori feltételei: AM. kat.- 13 év 9 hónap, A.kat.-15 év 9 hónap, A2. kat.-17 év 9 hónap
B.kat.-16 év 9 hónap, A.kat.-23év 9 hónap
-elméleti vizsgára bocsátás egyéb feltételei: -elméleti tanfolyam elvégzése –kivéve, ha mentessége van.
-az órákról valók hiányzás nem megengedett
- elméleti tanfolyam kezdetétől max. 9 hónap telt el
– az előírt hatósági díjat megfizette
elméleti tanfolyam órakeretei: AM 16 óra, A1 22 óra, A2 22óra, A 22óra
- ha a tanfolyam kezdetétől számított 1 éven belül, ha nem tesz sikeres vizsgát akkor új tanfolyam elvégzésére köteles.
- járműkezelés vizsgára bocsátás korhatára:
AM.kat.-13 év 9 hónap
- járműkezelési és forgalmi vizsgára bocsátás korhatára: A1.kat.-16 év, A2.-18 év, A.kat.-24 év
- forgalmi vizsgára bocsátás korhatára: AM.kat.-14 év, Bkat. 17 év ,A1 16 év, A2 18év, A 24 év
- forgalmi vizsgára bocsátás feltétele: - előírt gyakorlati oktatási idő teljesítése,
AM 10óra/ 100 km, A1 16óra /240 km, A2 16óra / 240km, A 26 óra /390 km , B kategória előírt menet távolság (580 km) igazolt teljesítése.
- előírt vizsgadíj megfizetése
-orvosi alkalmasság / kivéve AM.kat./ elméleti vizsga
-tan-, és vizsgadíjak befizetése
2. Vizsgadíjak / 84/2009.(XII.30) KHEM rendelet alapján/
B kategória és A kategóriák
AM kategória
elméleti vizsgadíj (KRESZ)
4.600 Ft
4.600Ft
járműkezelés vizsga
------3.600 Ft
forgalmi vizsga
11.000 Ft
3.600 Ft
elsősegélynyújtás vizsgadíj
8.200.-Ft
8.200 Ft
- A vizsgadíjakat a hatóság a tanfolyami képzés ideje alatt is módosíthatja.
3. Tandíj
KRESZ elm.: B,A,A2,A1,AM kategória 50.000.-Ft Kedvezménnyel 35.000Ft
A1/B-vel 30.000.-Ft
A kresz elmélet díjából 15000Ft kedvezmény jár, ha az elméleti képzés mellett a gyakorlati képzési részt is iskolánknál veszi igénybe,kivéve
A1/B-vel. A 15.000 Ft elméleti díjkedvezmény annak jár aki a teljes képzést /30 gyakorlati órát is / a Thermál Autósiskolánál veszi igénybe.
A szerződő fél tudomásul veszi, hogy amennyiben hamarabb más iskolát választ úgy a kedvezmény összegét befizetni köteles.

………………………………………………….
………………………………………………………
törvényes képviselő/ha a tanuló 18 éven aluli/
tanuló aláírása
……………………………………………………
PAP ANDRÁS iskolavezető
Thermál Autósiskola Kft
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Egyedi, soron kívüli gyorsított ügyintézés 5.000 Ft.
A kresz elmélet kedvezményes díja tehát 35.000.-Ft amelynek befizetése 2 részben, 20 ezer forint jelentkezéskor, további 15 ezer forint az
elméleti vizsga előtt 8 munkanappal fizetendő. Megkezdett tanfolyam befizetett díja vissza nem térintendő.
A tanfolyam díj beérkezése hiányában a tanuló vizsgára nem bocsájtható.
Gyak. vezetés, oktató választás szerint: 30×4400-5.000.- Ft/óra
Elsősegélynyújtás tanfolyam díja: 10.000Ft,kivéve ha mentességet élvez. A vizsgadíj külön fizetendő.
Befizetéseit minden alkalommal bizonylatoljuk, majd a képzés végén számlát készítünk. Az ÁFA-s számla költségként elszámolható.
4.
4.1 Az elméleti képzést a(z) Thermál Autósiksola Kft. az etitan.hu oldalról elérhető e-TITÁN Rendszer használatával, e-learning képzés
formájában végzi.
4.2.Az elmélet képzés helyét a Tanuló választja meg, a képzés bárhol végezhető, megfelelő informatikai környezet esetén.
4.3.Az elmélet képzés időtartama(óraszáma),és a befejezésének tervezett időpontja: az e-TITÁN Rendszerbe történő első belépéstől számított 60
óra hozzáférést biztosított legfeljebb 90 napon belül.,amely pótóra egységgel bővíthető (30 nap/10óra) melynek összege 4.000 Ft.
Az elmélet képzés ütemezése a Tanuló előrehaladottságától függ.
4.4. A képzés sprán közlekedési alapismeretek és kapcsolódó tantárgyak sajátíthatók el. A Tanuló előrehaladásának, teljesítményének
ellenőrzése és értékelése az e-learning tananyagban a modulzáró vizsgák eredményei azonnali visszajelzésével történik.
4.5.Az elméleti képzés sikeres elvégzéséről tanfolyam igazolás kerül kiállításra.
5. Tanuló áthelyezés, oktatásról szóló igazolás kiadása, az iskolavezető feladata, ügyfélfogadási időben személyesen vagy levélben.
3 munkanapon belül kiállítani a képzési igazolást.
6. Ha Önnek bármely okból tandíjtúlfizetése keletkezik, úgy azt 8 napon belül (5%-os kezelési és postaköltség
levonása után) lakcímére utaljuk.
7. Tájékoztatjuk, hogy a vezetői engedély átvételének feltétele a közúti járművezetők elsősegély nyújtási
ismeretekből tett vizsgáról szóló „igazolás” bemutatása. /kivéve M kat,vagy már meglévő nemzetközi kat./
Ez alól , a rendeletben előírt végzettség alapján a vizsgabizottság vezetője mentesítheti, ha az eredeti igazoló
okiratot bemutatja.
Ha Ön nem rendelkezik a fenti végzettséggel, akkor iskolánk felkészíti, mivel tanfolyamot ás vizsgát rendszeresen
szervezünk.
Vezetői engedély átvételének rendje: bármelyik okmányirodában átvehető. be kell mutatni a személyigazolványt, ha van meglévő vezetői engedélyt,
érvényes eredeti orvosi alkalmassági papírt. Az ügyintézésre leghamarabb a sikeres forgalmi vizsgát követő 4.napon kerülhet sor.

8. Gyakorlati vezetésoktatást sikeres elméleti (KRESZ) vizsgája után, (gépkocsiparkunk: Nissan, Suzuki, VW Golf, Seat Leon
Volvo, Mitsubischi ASX 4x4, Renault Clio, Ford Fiesta) közül az Ön által választott típussal és oktatóval folyamatosan biztosítjuk a KAV által előírt tanterv
szerint.
Gyakorlati oktatással kapcsolatos problémával / Pl.: oktató csere az iskolavezetőhöz fordulhat/
A gyakorlati képzés helye Békéscsaba.

9. Az iskola vállalja, hogy elméleti vizsgát követően 3 hónapig nem változtatja a gyakorlati képzés óradíját.
Az azt, követő díjtételváltozásokat mindkét fél elfogadja.

10. Határidők:
-megkezdett elméleti tanfolyam után minimum 9 hónapon belül kell elméleti vizsgán megjelenni
-az első elméleti vizsgát követően 1 éven belül kell sikeres vizsgát tenni
Ennek hiányában a tanuló új tanfolyam elvégzésére kötelezett.

11. Forgalmi vizsgát a sikeres KRESZ vizsgája után 2 éven belül tehet. Ezt követően az EÜ vizsga kivételével minden vizsgája és levezetett órája elvész.
Első elméleti vizsgáját követően, ha az nem sikerült, egy éven belül sikeres elméleti vizsgát kell tennie. Ellenkező esetben új elméleti tanfolyam elvégzésére
kötelezett, amely díjköteles.

12. A képzést engedélyező:
Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM).
Közúti Gépjármű Közelekedési Hatósági Főosztály
Címe:1011 Budapest, Fő utca 44-50.
1440 Budapest Pf.1.
Telefonszám: +36-1-510-0101
e-mail: kepzes-kghf@itm.gov.hu

………………………………………………….
………………………………………………………
törvényes képviselő/ha a tanuló 18 éven aluli/

tanuló aláírása

……………………………………………………
PAP ANDRÁS iskolavezető

Thermál Autósiskola Kft
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A felügyeletet ellátó szerv:
Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM).
Közúti Gépjármű Közelekedési Hatósági Főosztály
Címe:1011 Budapest, Fő utca 44-50.
1440 Budapest Pf.1.
Telefonszám: +36-1-510-0101
e-mail: kepzes-kghf@itm.gov.hu

Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Figlalkoztatási Főosztálya Fogyasztóvédelmi Osztálya
Levelezési cím: 5600 Békéscsaba, József A. u. 2-4.
Ügyfélszolgálat címe: 5600 Békéscsaba, József A. u. 2-4.
Telefonszám: 06-66-546-150, 06-66-546-151
e-mail:fogyved_daf_bekescsaba@nfh.hu

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Délalföldi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály Békés Megyei
Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztál
5600
Békéscsaba,
Szarvasi
út
107.
Tel.:

06-66-549-340

;

e-mail:

bekes@kavk.hu

13. Felek jogai és kötelezettségei:
13/1 A Thermál Autósiskola KFT. vállalja, hogy biztosítja az elméleti oktatáshoz szükséges zárt rendszerű elektronikus távoktatás elérését.
A Thermál Autósiskola KFT., illetve közreműködője a vizsgák pontos időpontját öt nappal előbb közli a Tanulóval.
13/2 A Tanuló elfogadja a képzés oktatás rendjét és vállalja, hogy teljesíti az oktatás rendjébe illesztett vizsgákat.
A Tanuló köteles betartani a biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi előírásokat, nem tanúsít olyan magatartást, amely oktatót, illetve a Thermál Autósiskola
KFT érdekeit sértené vagy károsítaná.
13/3 A Tanuló tudomásul veszi, hogy szándékos vagy gondatlanságból elkövetett károkozás esetén sz okozott kárt köteles megfizetni. A Tanuló tudomásul veszi
azt is, hogy a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, úgy a Thermál Autósiskola KFT jogosult a szerződést egyoldalú nyilatkozattal megszüntetni.

14. Alulírott tudomásul vettem, hogy a képzőszerv felé tandíj befizetést készpénzben csak személyesen az iskola székhelyén, (Békéscsaba, Alkotmány u. 27)
annak pénztárába tehetek. Ügyfélfogadási diő minden hétfőn 9-14 óráig vagy előzetes bejelentkezés után tehet.(30/402-10-10)
Kézpénzes befizetés történhet bármely Takarékszövetkezeti fiókba 53200118-11080604 számlaszámra, Thermál Autósiskola Kft részére történik.
Közlemény rovatba ne felejtse feltüntetni a tanuló nevét, címét.

Banki átutalással való befizetést pedig a hét bármely napján tehetem meg.

15. Az első vizsgaeseményre (kresz elmélet) a tanuló köteles magával vinni:
-érvényes személyigazolvány (ha van érvényes vezetői engedélyét) azokat bemutatni a beszólítást végző vizsgabiztosnak.
-iskolai bizonyítvány ( 8.általános eredeti példányát) valamint az elsősegély vizsgáról kapott vöröskereszt által kiadott eredeti igazolást vagy a menteséget igazoló
okmányt ( vezetői engedély v. szakmai végzettség). Azokat bemutatni az elméleti vizsga után a hatóság földszintjén levő ügyviteli ablaknál.
Ha nem mutatja be 2.vizsgára nem bocsájtható.

16. Jelen képzésre irányuló szerződést az Autósiskola a fenti feltételek nem teljesítettsége az ügyfél együttműködésének hiánya továbbá képzési kapacitás váratlan
csökkenés esetén 15 napos előzetes bejelentést követően felbonthatja.
Átutalás az 53200118-11080604 szla. számra, Thermál Autósiskola Kft részére történik.
Közlemény rovatba ne felejtse feltüntetni kinek a tandíj befizetését utalták.
A tanuló készpénzt az oktató részére NEM adhat át. Az oktatónak átadott
befizetés tandíjként nem számolható el, így a hiány miatt vizsgajelentés sem készíthető.
Jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták, valamint 1 példányban átvették.
Tudomásul veszem, hogy a gyakorlati oktatás és a vizsga során időnként kamera működik, mely hangfelvételt is készít. Ezek felvételeit a rendeletig előírt
határidőn belül töröljük.
…………………………………………
Tanuló aláírása
…………………………………………………..…..
Törvényes képvisel/ha a tanuló 18 éven aluli/
……………………………………………………………
PAP ANDRÁS iskolavezető
Thermál Autósiskola Kft.
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