Felnőttképzési szerződés
Amely létrejött a Villám Jogsi Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Kőhát utca 3., felnőttképzési reg.szám: 13-09-173031) mint oktatási
intézmény (továbbiakban Kft.), valamint a képzésre jelentkező között (továbbiakban tanuló)
Kérjük az adatokat pontosan, a személyi okmányokkal megegyezően kitölteni!
Tanuló teljes neve(utónevekkel együtt) :………………… …………………………………………………………………………
Születési /teljes/ neve(utónevekkel együtt) :…………………………….………………………………………………………
Született: (hely)………………………………………..(idő)…………….év…………..hó…………nap
Állampolgárság: ……….……………

Személyi ig. szám: ………………………………………….…

Anyja lánykori neve(utónevekkel együtt): ………………………………..………………………………………………………
Állandó lakcíme: ………………………………………………………………………………………………………………………..
Értesítési címe: …………………………………………………………………………………………………………………………..
Email:……………………………………………………………… Mobil tel. szám: ………………………………………………..
Jogosítvánnyal rendelkezem:
□ igen
□ nem, ha igen kategóriák:…………………………………………………
Vezetéstől valamikor eltiltottak -e : □ igen □ nem
Jogosítványomat vonták –e valamikor vissza: □ igen □ nem
Alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezem (8. ált.):□ igen □ nem
1.
Tanuló kijelenti, hogy jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő (Villám Jogsi Kft., székhely:
2040 Budaörs, Kőhát utca 3., Cg.: 13-09-173031, adószám: 25089259-1-13) részére fent megadott adatait a Innovációs és
Technológiai Minisztérium Közlekedési Hatóságának képzésbe való felvételhez, vizsgára való jelentkezéshez megadhassa,
számlaadási kötelezettség, illetve a szolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb tevékenységek miatt kezelje, felhasználja, és Tanulót
elektronikus levelezés, telefon, vagy más hírközlési eszköz útján a szolgáltatáshoz fűződő kapcsolattartás céljából megkeresse.
A Villám Jogsi Kft. a megadott személyes adatokat harmadik személynek át nem adja. Az adatkezelés részletes feltételeit az
Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.
2.
Jelen szerződés mellékletét képező Tájékoztató tartalmazza a tandíjfizetés módját, összegét és az esetleges
kedvezményeket. A Tájékoztató a felnőttképzési szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Tanuló jelen szerződés aláírásával
elismeri, hogy a képzési szolgáltatásokra vonatkozó Tájékoztatót* megkapta, megismerte és elfogadja.
3.
Jelen szerződés alapján a Kft. csak képzési szolgáltatást teljesít, semmilyen felelősséget nem vállal a
vizsgaeredményekkel, eseményekkel, a vezetői engedély kiadásával, valamint a hatósági díjakkal, azok változásaival
kapcsolatban.
4.
Kft. a szerződésben rögzített árakat fél évig garantálja, ezen időn túl az árváltoztatás jogát fenntartja. A képzések
aktuális árai a Kft. honlapján kerülnek közzétételre. A képzés díjának megfizetése a képzés megkezdésének feltétele, azt előre
kell minden esetben megfizetni.
5.
Tanuló az oktatóval előre egyeztetett gyakorlati órát, az óra megkezdése előtt legalább 48 órával jogosult lemondani,
a gyakorlati óra díjának felszámítása nélkül. Minden késedelmes lemondás esetén Tanuló köteles az elmaradt óra díját
megtéríteni.
6.
Gyakorlati óra esetén az oktató 20 percet köteles várni a tanulóra. Ha az oktató késik, kérjük, Ön is várjon ugyanennyi
időt!
7.
Tanuló a tanfolyam során az általa a Kft.-nek, valamint más harmadik személyek részére szándékosan, vagy
gondatlansággal okozott kárért a PTK általános szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.
8.
Tanuló tudomással bír arról, hogy a motorozás valamint a gépjárművezetés veszélyes üzem, amely sérüléssel járhat,
ennek tudatában Tanuló kijelenti, hogy a gyakorlati képzéseken saját felelősségére vesz részt. Tanuló tudomásul veszi, hogy
a Kft. semmilyen kártérítési felelősséget nem vállal az esetleges bekövetkező váratlan eseményekért, balesetekért. Tanuló jelen
szerződés aláírásával kifejezetten és visszavonhatatlanul elismeri, hogy nem jogosult Kft. vel szemben semmi nemű (akár
vagyoni, akár nem vagyoni) kártérítési igényt érvényesíteni az esetlegesen bekövetkezett baleset esetén.
9.
Jelen felnőttképzési szerződés azonnali hatállyal megszűnik –az ok bekövetkezésének napján -, amennyiben Tanuló:
a) az elméleti tanfolyam megkezdését követő 9 hónapon belül nem jelentkezik KRESZ vizsgára,
b) az elméleti tanfolyam megkezdésétől számított 1 éven belül nem tesz sikeres KRESZ vizsgát,
c) a sikeres KRESZ vizsgát követően 2 éven belül nem tesz sikeres forgalmi vizsgát,
d) jogerős ítélettel eltiltják a járművezetéstől,
e) ittasan jelenik meg bármelyik oktatáson,
f) szándékosan megsérti a KRESZ szabályait,
g) a képzésekről 10%-ot meghaladó igazolatlan hiányzás esetén,
h) amennyiben a résztvevő a felnőttképzési szerződésben vállalt kötelezettségeit számára felróható módon nem teljesíti.

Amennyiben a fenti okok miatt szűnik meg a képzési szerződés, Tanuló nem jogosult visszakövetelni a befizetett díjat, annak
teljes összege a Kft.-t illeti meg meghiúsulási kötbér címen.
10.
Tanuló jogosult rendes felmondással, jelen szerződést 15 napos határidővel felmondani. Tanuló rendes felmondása
esetén, a Kft. által még nem teljesített, de Tanuló által már megfizetett oktatások díj arányos részére jogosult.
11.
Felek együttesen rögzítik, hogy Kft. jogosult jelen szerződést a Tanulóhoz intézett 15 napos felmondási idővel
egyoldalú felmondásával felmondani amennyiben a Tanuló
a) megtagadja az együttműködést a képzés bármelyik szakaszában,
b) a felnőttképzési szerződésben vállalt kötelezettségeit számára felróható módon nem teljesíti.
Amennyiben a fenti okok miatt szűnik meg a képzési szerződés, Tanuló nem jogosult visszakövetelni a befizetett díjat, annak
teljes összege a Kft.-t illeti meg meghiúsulási kötbér címen.
12.
Jelen szerződés a fentiekben, valamint tájékoztatóban meghatározott tanulmányok idejére szól, hatálya az utolsó
sikeres vizsga napján minden további jognyilatkozat nélkül megszűnik. Felek együttesen rögzítik, hogy jelen szerződésben
foglaltak szerződésszerű teljesítése esetén egymással mindenre kiterjedően, maradéktalanul elszámoltak, egymással szemben
további követelésük nem áll fenn.
13.
Amennyiben a Kft. valamilyen okból képzési szolgáltatást nem tud teljesíteni (pl. Kft. engedélyének visszavonása,
vagy Kft. megszűnése), vagy Tanuló másik járművezető oktatással foglalkozó társaságnál szeretné tovább folytatni
tanulmányait, Kft. köteles Tanulónak, az igény írásbeli beérkezését követő 3 napon belül az NFM 58/2011. (XI. 24.)
rendeletében foglaltak alapján ún. Képzési Igazolást kiállítani, mely biztosítja Tanuló számára tanulmányainak haladéktalan
folytatását más képzőszervezetnél.
14.
A felnőttképzési intézmény nyilvántartásba vételének elmaradásával, illetve a tevékenysége folytatásának
megtiltásával összefüggésben keletkezett, a szolgáltatás igénybevevőjét ért kárt, amelynek legmagasabb összege legfeljebb a
képzési díj összege lehet, – a kár keletkezésétől számítottan – időarányosan téríti meg.
15.
Amennyiben Tanuló a képzési szolgáltatással nincs megelégedve, az iskolavezetőjénél jogosult panaszt tenni. Kft.
vezetője köteles a panaszt kivizsgálni és arra 30 napon belül írásban reagálni. Amennyiben Tanuló nem elégedett panasza
kivizsgálásának eredményével, az iskola felügyeleti szervéhez (Innovációs és Technilógiai Minisztérium Képzési és
Vizsgáztatási Hatósági Főosztály 1117 Budapest, Petzvál József u. 39. tel.: +36-1/371-30-30) jogosult fordulni.
16.
Tanuló egyedi igényeit Kft. – szabad kapacitástól függően - figyelembe veszi a képzés során, azonban azok teljesítését
nem tudja szavatolni.
17.
Szerződő felek rögzítik, hogy jelen jogviszony módosítására, megszüntetésére - kivéve a 3. és 8. pontban
meghatározott eseteket - kizárólag írásban kerülhet sor. Felek kijelentik továbbá, hogy a szerződés módosítása, illetve
részleges érvénytelensége esetén a szerződés többi része változatlan formában érvényben marad.
18.
Felek együttesen rögzítik, hogy jelen szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozataikat kötelesek ajánlott, tértivevényes
postai küldeményben egymással közölni a fejlécben feltűntetett elérhetőségekre való megküldéssel a fejlécben meghatározott
címeikre. Felek együttesen rögzítik, hogy a küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon
kézbesítettnek kell tekinteni, ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (pl.: ismeretlen
helyre költözött vagy küldemény nem kereste vagy ismeretlen jelzéssel érkezik vissza), míg a küldeményt a kézbesítés
megkísérlésének napján kell kézbesítettnek tekinteni, ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az átvételt
megtagadta. Felek együttesen rögzítik, hogy jelen szerződésből fakadó követeléseik érvényesítésére irányadó elévülési
határidő a másik fél részére megküldött írásbeli felszólító levél jelen szerződés szerinti megküldésével félbeszakad.
19.
Szerződő Felek kijelentik továbbá, hogy a jelen szerződés megkötésekor egymást minden lényeges körülményről
tájékoztatták, így ezért utóbb már egyik fél sem hivatkozhat tévedés vagy megtévesztés jogcímén a szerződés
érvénytelenségére.
20.
Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak.
Jelen szerződés 2 számozott oldalból áll, és 2 (két) db eredeti példányban készült. Minden szerződő Fél birtokában tart egy
eredeti példányt. A Felek a jelen Szerződést közös elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
A tanfolyam:
1. Típusa: ……………. Kategória
2. Kezdete: …………………..
3. Száma: …………………….
Kelt.: Budapest, ………..év………………hó………nap
………..…………………
Hartman Ádám iskolavezető
*melléklet: Tájékoztató

………………………
tanuló

………………………………….
18 év alatt törv. képviselő

