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Tanulmányi szerződés
Amely létrejött egyrészről
Név: 3264 FAMI - Fókusz Autós és Motoros Iskola ( Miskolc Plaza, Miskolc, Szentpáli 2-6.), mint képzőszerv –továbbiakban Autósiskola -,
másrészről
Tanuló neve: …………..…………………………… Személyi azonosító ig. szám:……………………………… leánykori neve: ………………………………………………..….…
anyja lánykori neve: ………….………………………… születési helye, ideje: ……………………………………………………… lakcíme: ..………….………………………..………
mint a felnőttképzésben részt vevő személy - továbbiakban: a Hallgató - között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre:
1. A szerződés tárgya: Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Autósiskola vállalja az általa szervezett gépjárművezető-képzés keretein
belül Hallgató elméleti és gyakorlati képzését (továbbiakban: képzés) …………gépjárművezető kategóriában.
A képzéssel megszerezhető képzettség: …… típusú vezetői engedély.
2. A szerződés hatálya: A szerződés a képzésben megszerezhető képzettség elérésével hatályát veszti.
3. Teljesítés; képzés módja: Az Autósiskola a képzést a jelen szerződésben, valamint a szerződés elválaszthatatlan mellékleteit képező, az
Autósiskola teljes képzési szolgáltatásra vonatkozó Vállalási feltételek-ben rögzített módon és feltételekkel végzi. Hallgató jelen szerződés
aláírásával elismeri, hogy a Tájékoztatót megismerte, átvette, azt elfogadja. Iskolavezető elérhetőségei: Budai Nándor (06 30 750 69 09)
email: famimiskolc@gmail.com
Az elméleti oktatás; Helye:

Szikszó, Rákóczi u. 22. sz. alatti tanterme /Miskolc, Szentpáli u. 2-6. tanterme/ E-learning oktatás

Az elméleti tanórák száma: 28 x 45 perc. Az elméleti foglalkozások száma 7, ezeken való részvétel kötelező, a hiányzásokat be kell pótolni.
KRESZ tanfolyam kezdés:
2021. év, ….…....hó, ..….nap.
KRESZ tanfolyam végzés:
2021. év, ..……..hó, ..….nap.
Képzési napok:
H K SZ CS P SZ V
Ideje: ……………….-órától
………………..-óráig
4. A vizsgák értékelése, és a vizsgára bocsáthatóság feltételei: Hallgató az oktatás alkalmával tudásszint-felmérésben részesül. A tanítástanulás során állandó és folyamatos a tudásszint mérése, de a képzésben részt vevő Hallgató teljesítményének ellenőrzése és a
továbbhaladásra jogosító értékelése az egyes vizsgákon történik. Az Autósiskola nem jogosult vizsgáztatni, és a vizsgát ellenőrizni, azt a
hatóság végzi. A vizsgára bocsáthatóság feltételei: KRESZ vizsgához az elméleti tanfolyam, és a KRESZ vizsga díjának megfizetése, az előírt
életkor betöltése, a KRESZ vizsgáig a kötelezően előírt 7 foglalkozáson való részvétel. A forgalmi vizsgához a tanrendileg előírt vezetési +
vizsgaóra befizetése és levezetése kötelező. A lekötött, illetve a tervezett vizsga díját Hallgató köteles megfizetni, azzal a kikötéssel, hogy a
vizsga időpontja és helye tervezett. A tervezett vizsga helyét és időpontját a Vizsgabizottságnak jogában áll megváltoztatni, ennek
következményeit a Hallgató viseli. Az Autósiskola - a KRESZ pótvizsgát kivéve - vállalja a Hallgató vizsgáinak ügyintézését. A gyakorlati képzés
helye, és ideje a gyakorlati oktatóval történő megállapodás alapján kerül meghatározásra. Képzőszervünk megfelel a hatályos az európai
parlament és a tanács (eu) 2016/679 adatvédelmi rendeletének. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a
Felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag és saját kezűleg írták alá.
Miskolc, 2021. év, ……………………………..hó, …….... nap.
…………………………………………..
P.H
Tanuló*
………………………………………………………………………..
*18. életévét be nem töltött Hallgató esetén törvényes képviselője

……..…………..………………………………..
Fókusz Autósiskola részéről

Nyilatkozat
Alulírott…………………..……………..……….Személyi azonosító ig. szám:…………………..………………… leánykori neve: …………………………………………………
anyja lánykori neve: ………….…………………………… születési helye, ideje: …………….…………………………..lakcíme: ..……………………………….……..………
kijelentem, hogy a vezetéshez szükséges általános iskolai nyolc osztály elvégeztem, írni, olvasni tudok, valamint nincs semmilyen rejtett
betegségem, testi hibám, mely a járművezetésre hátrányosan hatna. A nyolc osztályt elvégzését igazoló bizonyítvány másolatát a képzőszerv
felé eljuttattam, és ezúton tudomásul veszem, hogy a vizsgaigazolás átvételekor a bizonyítványomat eredeti példányban köteles vagyok
bemutatni.
Miskolc, 2021. év, ……………………………..hó, …….... nap.
…………………………………………..
P.H
Tanuló*
………………………………………………………………………..
*18. életévét be nem töltött Hallgató esetén törvényes képviselője

……..…………..………………………………..
FAMI - Fókusz Autós és Motoros Iskola részéről

www.facebook.com/famimiskolc__________________________________ facebook.com/fokuszautosiskola___

