Vállalkozási feltételek írásos tájékoztató
Képző szerv megnevezése: Zengői Autósiskola
Honlap címe: www.zengoiautosiskola.hu

E-mail címe: attisinfo@gmail.com

Címe: 8300 Raposka Fő u. 103. Tel: +36/20/312-49-04
Cég formája: Egyéni vállalkozás

Kamarai nyilvántartási száma: VE63076509

Vállalkozói engedély száma: ET-024695

Nyilvántartási száma: 4259531

Iskolavezető: Zengői Attila

Iskolavezetői tevékenységének jogcíme: tag

Képzési engedély száma: KE/ST/82/A/366/1/2017.
Iskolavezetői képesítés száma: E-629/2006.
Ügyfélfogadó címe: 8300 Tapolca Móricz Zsigmond u. 24. I. em. 2. Tel: +36/20/312-49-04
Ügyfélfogadási időpont: Kedd 12-20 óra között.
Telephely címe: 8300 Tapolca Móricz Zsigmond utca 24. I. em. 2. Tel: +36/20/312-49-04
A hatályos jogszabályok szerint:
A járművezetőket tanfolyamon kell képezni. A tanulók számára a tantervi óraszámok szerinti tanórákon való
részvétel, valamint az előírt feladatok igazolt teljesítése kötelező.
A járművezetői tanfolyamra való felvétel előtt a képző szervnek a tanulóval teljes képzési szolgáltatásra
irányuló írásbeli szerződést kell kötni.
A képzés helye:
Elméleti oktatás:

Gyakorlati oktatás:

Oktató járműtípus:

Tapolca, Móricz Zsigmond u. 8. Széchenyi István Baptista Középiskola
E-learning rendszerű képzés esetén, a tanuló által választott tetszőleges
helyszínen (interneten).
Tapolca belterülete és tanpálya
Tapolca–Veszprém országút
Veszprém belterülete, külterülete
Toyota Corolla

Tanfolyamra való felvétel módja:
Tanfolyamra az vehető fel, aki a megszerezni kívánt járművezetésre jogosító okmány kiadásához szükséges,
a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról
szóló 326/2011 Kormány rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott életkort betöltötte,
vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb, továbbá megfelel a közúti járművezetők és a közúti közlekedési
szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) az elméleti vizsgára bocsátás feltételei közül a 10.§. (1) bekezdés b) – c)
pontjaiban, valamint a (2) bekezdésben foglaltaknak.
A rendelet alapján a képzési tevékenységemre vonatkoztatva:
A tanfolyamra felvehető életkora min.:
- „B” kategória esetében 16,5 év (18 év alatt a szülő vagy törvényes képviselő írásos beleegyezésével)
A képzésben való részvétel, valamint a vizsgára bocsátás feltétele a közbiztonsági és a közlekedésbiztonsági
alkalmasság megléte. Amennyiben a képzés során következik be valamely alkalmassági feltétel hiánya, úgy
saját érdekében azonnal jelezze az iskolavezetőnek.
A vonatkozó rendelet alkalmazásában közlekedésbiztonsági szempontból járművezetésre alkalmatlannak
kell tekinteni azt a személyt:
- akit a bíróság vagy a szabálysértési hatóság a járművezetéstől jogerősen eltiltott, a határozatban
meghatározott ideig,
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-

akinek a járművezetésre jogosító okmány visszavonását a szabálysértési hatóság jogerősen elrendelte, a
határozatban meghatározott ideig,
akinek kényszergyógyítását vagy kényszergyógykezelését a bíróság elrendelte, annak időtartamára,
akinek a járművezetése jogosító okmányát a rendőrhatóság jogerős határozatával meghatározott ideig
visszavonta, a visszavonás időtartama alatt,
akit a bíróság cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondokság alá helyezett,
akit a bíróság a járművezetéstől véglegesen tiltott el, de utóbb ezen büntetés alól mentesítette, vezetői
engedélyt csak tanfolyammentes teljes körű vizsga letételét követően kaphat.
Ha a bíróság vagy rendőrhatóság a járművezetésre jogosító okmány visszaadását, illetve a vezetési
jogosultság gyakorlását jártasság igazolásához, új járművezetői vizsgához, egészségi alkalmasság
igazolását kötötte, a közlekedésbiztonsági alkalmatlanság mindaddig fennáll, amíg a járművezető ezen
kötelezettségének, illetőleg az után képzésre vonatkozó külön jogszabályban meghatározott
kötelezettségének eleget nem tett.

Egészségi alkalmasság:
Orvosi alkalmassági véleményt szerezzen be (13/192.NM rendelet alapján). A vizsgált személy választott
háziorvosa, vagy lakóhely, tartózkodási hely szerinti háziorvos végzi külön díj ellenében. 1. alkalmassági
csoportú vizsgálatot kérjen, ha csak magánszemélyként „B” kategóriájú járművet kíván vezetni.
Rendkívüli pályaalkalmasság:
41/2004. (IV.7.) GKM rendelet alapján rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat szükséges a gépjárművezetési gyakorlatból ötödik sikertelen vizsgát követő vizsga letételéhez. Rendkívüli pályaalkalmassági
vizsgálatra jelentkezés módja esetünkben: a Veszprémi Járási Hivatal Útügyi Osztályán kapott és pontos
kitöltését követően ugyanott leadott „Jelentkezési lap”-pal lehet. (Veszprém, Kistó út 1.)
A vizsgálat helye: Pályaalkalmasság Vizsgálati Igazgatóság (PÁV)
Címe: Budapest, VIII. ker. Vajdahunyad u 45.
A vizsgálat időpontjáról a PÁV-tól kap értesítést.
A tanfolyamra jelentkezés módja:
A tanfolyamra jelentkezni személyesen, online vagy telefonon lehet. Jelentkezéskor érvényes személyét
igazoló okmánnyal, valamint lakcímnyilvántartóval kell rendelkezni. Amennyiben már rendelkezik vezetői
engedéllyel, azt be kell mutatni és fénymásolatot készítünk róla. Ezek alapján tudjuk kitölteni a jelentkezési
lapot, amelyet kézhez kap aláírásra.
Érvénytelennek kell minősíteni a Hatóságnak azt a járművezetői vizsgát, amelyet a Hatóság félrevezetésével,
hamis adatok közlésével, illetve rendeletben vagy más jogszabályokban meghatározott feltételek hiányában
vagy a vizsgáztatás szabályainak megsértésével tettek le.
Az alapfokú iskolai végzettség igazolható:
- személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel,
- az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti példányával, a közjegyző vagy a kiállító által
hitelesített példányával, külföldi bizonyítvány és oklevél esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles
fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és
formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott "Bizonyítvány és oklevél mintatár"-ban), vagy
külföldi bizonyítvány és oklevél esetén olyan - hatáskörrel rendelkező - magyar hatóság által hozott elismerő
határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy
három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony
igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol,
vagy annak meglétét előfeltételezi. A tanulónak az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga
napján kell igazolnia a felsoroltak szerint a közlekedési hatóság felé. Ha a tanuló alapfokú iskolai
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végzettségét nem igazolta, annak teljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható, illetve részére
vizsgaigazolás nem állítható ki.
A tanfolyamra jelentkezéskor már leadható:
- orvosi alkalmassági vélemény egy példánya és annak fénymásolata
- meglévő vezetői engedély, járművezetői igazolvány vagy vizsgaigazolás hitelesített fénymásolata
- alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány és annak fénymásolata.
A tanfolyam tárgyai és kötelező minimum óraszámai, vizsgái:
„B”
Tanfolyam felvétel életkor
16.5 év
Elméleti vizsga életkor
16 év 9 hó
Gyakorlati forgalmi vizsga
17 év
Közlekedési ismeretek
16 óra
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
4 óra
Járművezetés elmélete
8 óra
Összesen elmélet:
28 óra
Járművezetés gyakorlata óra/km
29 óra/580 km
Vizsgák
elméleti, forgalmi
Egy elméleti óra: 45 perc. Egy gyakorlati óra: 50 perc + 10 perc szünet. Gyakorlati forgalmi vizsga 60 perc.
A tanfolyam díja:
„B”
Elmélet (tantermi képzés)
Gyakorlati képzés hétfőtől szombatig
Gyakorlati képzés vasárnap és ünnepnap
Elsősegély (tantermi képzés)

52 900 Ft
6 000 Ft/óra
6 500 Ft/óra
13 000 Ft

Távoktatási elméleti képzés díjai
„B”

90 nap/
12 óra

90 nap/
24 óra

90 nap/
36 óra

90 nap/
48 óra

90 nap/
60 óra

180 nap/
75 óra

365 nap/
90 óra

Elméleti képzés
52 900 Ft 52 900 Ft
Elméleti képzés,
62 400 Ft 62 400 Ft 72 400 Ft
elsősegély-Életmentés
tananyaggal együtt
Távoktatási kiegészítő képzések díjai tantermi vagy távoktatási elméleti képzéshez
Hatósági vizsgára
felkészítő tananyag és
30 000 Ft
oktatóanyag, elsősegély
tananyaggal együtt
Hatósági vizsgára
felkészítő tananyag és
25 000 Ft
oktatóanyag
Hatósági vizsgára
8 000 Ft 14000Ft
felkészítő tananyag
Elsősegély-Életmentés
15 000 Ft
tananyag, vizsgára
felkészítő tananyag

A feltűntetett árak magyar forintban értendők. Az árak visszavonásig érvényesek.
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Póthozzáférés

30 nap/
10 óra
8 000 Ft
8 000 Ft

6 000 Ft

6 000 Ft
6 500 Ft
6 000 Ft

Az elméleti képzésen a tanfolyam fizetési módja: a tanfolyamra való jelentkezéskor, készpénzben.
Az a tanuló, aki a kötelező elméleti órák 10 %-án túl nem tud részt venni, annak pótlását a következő indított
csoportban, vagy az oktatóval történő megbeszélés alapján, a megegyezés szerinti időben és helyen,
pótolhatja.
Elméleti vizsgára kell jelenteni a tanulót a tanfolyam kezdetétől számított 9 hónapon belül és 12 hónap alatt
sikeres elméleti vizsgát kell tennie, ellenkező esetben a teljes tanfolyam ismétlése esetén tehet újabb elméleti
vizsgát.
Elméleti vizsgára csak az jelenthető le, aki a tanfolyam díját befizette és az elméleti tanfolyamot igazoltan
elvégezte tantermi képzés - vagy e-learning képzés - keretén belül, a jelentkezési lapot kitöltötte, aláírta.
Minden olyan hallgató számára, aki sikertelen elméleti vizsgát tett, biztosítom a díjmentes részvételt a
következő tanfolyamaink elméleti óráin.
A gyakorlati vezetést az kezdheti meg, aki sikeres elméleti vizsgát tett, és a gyakorlati óra díját legkésőbb az
óra megkezdéséig kiegyenlítette. A további gyakorlati órák is csak előre kifizetetten kezdhetők meg.
Sikeres közlekedési alapismeretek vizsga letételének időpontjától számított 2 éven belül lehet letenni a
gyakorlati vizsgát, tehát a sikeres kresz vizsga 2 évig érvényes.
Vezetési gyakorlat előzetesen egyeztetett időpontban történik. Az oktató és a tanuló is köteles 10 percet várni
a megbeszélt időpont után. Ezt meghaladó idő után az óra elmarad. A gyakorlati oktatásról történő hiányzás
esetén új időpontot kell egyeztetni.
Amennyiben a jogszabály által előírt órakeretben nem tudna sikeresen felkészülni a vizsgára, lehetőség van
pótórát venni, amely a mindenkori óradíjjal megegyező.
A tanulók a képzésért fizetendő díjat közvetlenül készpénzzel az iskolavezetőnek fizethetik meg.

Gyakorlati vizsgára csak az bocsátható:
- B kategória esetében aki a 17. életévét betöltötte
- aki a tanfolyam elméleti majd gyakorlati részét igazoltan elvégezte, a jogszabályban előírt életkori,
egészségügyi és pályaalkalmassági feltételeknek megfelel, vagy annak elvégzése alól felmentést kapott.
A felmentésre jogosultak köréről kérjük az iskolavezetőtől kérjen tájékoztatást!
A vizsgadíjakat a 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet melléklete tartalmazza:
„B”
Elméleti vizsgadíj
4 600 Ft
Gyakorlati vizsgadíj 11 000 Ft
Elsősegély vizsgadíj
8 200 Ft
A vizsga díjának befizetése készpénzzel történik a Hatóság pénztárában, melyről számlát állítanak ki.
Befizetés helye: 8200 Veszprém Kádártai út 33.
Az elsősegély vizsgadíja készpénzátutalási megbízáson postai befizetéssel történik.
Bármely vizsgaidőpont az elvégzett tanfolyam és a vizsgadíj befizetése után kérhető.
Vizsgán meg nem jelenés, késés, vagy sikertelen vizsga esetén újabb vizsgaidőpont csak a vizsgadíj ismételt
befizetése esetén kérhető.
A vizsgát a vizsgabiztos felfüggesztheti, ha a tanuló a vizsgabiztost döntésének meghozatalában, bármiféle
előny nyújtásával vagy annak ígéretével, illetve fenyegetéssel befolyásolni törekedett, a vizsga rendjét
megzavarta.
A vezetői engedély kiadása
A közlekedési hatóság a sikeres vizsgáról kiállított vizsgaigazolást, az illetékes közlekedési igazgatási
hatóság részére küldi meg.

4/9

A vezetői engedély kiadásának feltételéül a jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak az a
vizsgázó tett eleget, aki az egyes kategóriákhoz, kombinált kategóriákhoz előírt vizsgatárgyakból megfelelt
vagy azok teljesítése alól felmentést kapott. A sikeres vizsgáról a közlekedési hatóság vizsgaigazolást állít
ki, amelyet a sikeres vizsgát követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes
közlekedési igazgatási hatóság részére.
A tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások (pl. elsősegély-nyújtási ismeretek
megszerzésének igazolása) birtokában kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál a
vezetői engedély kiállítását. Az utolsó sikeres vizsga napját követő három munkanap eltelte után
kezdeményezheti az ország bármelyik Okmányirodájában vagy Kormányablakánál a szerzett
jogosultságának megfelelő vezetői engedély kiadását. Az ügyintézéshez be kell mutatnia az érvényes
személyi igazolványát, közúti elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésének igazolását és az egészségi
alkalmasságot megállapító orvosi véleményét.
Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító Igazolás bemutatása alóli mentesítések:
Az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító - a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolás (a továbbiakban: Vöröskeresztes igazolás) megszerzésének kötelezettsége alól mentesülnek a külön
jogszabály alapján:
- az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi,
- az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi,
- védőnői,
- diplomás ápolói,
- egészségügyi szakoktatói,
- dietetikusi,
- gyógytornász,
- mentőtiszti
oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők, valamint
- a közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, és
- az egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek,
továbbá minden olyan vizsgázó, aki
- 1969. július 1-je és 1983. december 31-e között „D” kategóriára vezetői engedélyt, vagy „trolibusz”
kategóriára járművezetői engedélyt szerzett;
- 1984. január 1-je után:
- bármely járműkategóriára vezetői engedélyt,
- „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt,
- „Mezőgazdasági vontató”, „Segédmotoros kerékpár”, „Lassú jármű” kategóriában közúti járművezetői
jogosultságot szerzett.
-

További mentesítés a Vöröskeresztes igazolás megszerzése alól nem adható.

A mentesítési kérelmek elbírálásakor a szakma megnevezését és a szakképesítés szakmai tartalmát kell
meghatározónak tekinteni. Amennyiben a mentesítés érdekében az elsősegély-nyújtási ismeretek
megszerzését tanúsító igazolás alátámasztására külföldön, illetve nem magyar nyelven kiállított iratot
nyújtanak be, azt hiteles magyar fordítással és a Magyar Vöröskereszt által kiállított megfelelőségi
nyilatkozattal is el kell látni.
Vezetői engedélyt csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország
területén van. Ha a kérelmező külföldi hatóság által kiállított vezetői engedéllyel rendelkezik, a közlekedési
igazgatási hatóság a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 17-19. § alapján jár el.
A magyarországi tartózkodást igazoló adatokat a közlekedési igazgatási hatóság szerzi be a polgárok
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából. A személyi adat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá nem
tartozó harmadik országbeli állampolgár esetében az ügyfélnek kell bemutatnia az idegenrendészeti hatóság
által kiállított tartózkodási jogot igazoló okmányt.
A gépjárművezetői engedély kiadása első alkalommal illetékmentes.
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A külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély esetén a vezetői engedély kiadásának feltétele a
tartózkodási jogosultságot igazoló okmány bemutatása mellett a külföldi személy jegyzőkönyvbe foglalt
nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van.
A külföldön megszerzett vezetői engedély cseréjére, vagy - harmadik ország hatósága által kiadott okmány
esetében - honosítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, ha a kérelmező nem Magyarországon szerez
olyan járműfajta vezetésére való jogosultságot, amellyel korábban nem rendelkezett. Az adott járműfajtára
külföldön megszerezett vezetési jogosultság kizárólag az e jogosultságot tartalmazó külföldi vezetői
engedély cseréje vagy honosítása útján jegyezhető be a magyar vezetői engedélybe.
A vezetői engedélyt az ország bármely Okmányirodájában lehet igényelni.
Tapolcai Járási Hivatal Kormányablak Osztály: Tapolca, Hősök tere 15. Tel: 87/795-000
A tanuló jogai és kötelességei:
A tanulónak joga van a szerződésben és az írásos tájékoztatóban meghatározott feltételek mellett, a
szolgáltatást és az abban meghatározott kedvezményeket igénybe venni. A tanulónak joga eldönteni, hogy az
elméleti képzést tantermi vagy e-learning távoktatási formában kívánja elvégezni az arra vonatkozó
feltételekkel.
Minden tanuló joga, hogy a kötelező elméleti képzésen felül díj ellenében kiegészítő képzéseket vegyen
igénybe távoktatási rendszerben.
A tanulónak joga van a képzési tematika szerinti megfelelő színvonalú oktatásban részesülni, a képzés
sikeressége érdekében kötelessége a tőle elvárható együttműködést tanúsítani a képzés során.
A tanuló kötelessége a szerződésben meghatározott díjat megfizetni.
Amennyiben az oktatási – tanulási folyamatban olyan nehézségei merülnek fel, amely a képzés
eredményességét, valamint a szerződés teljesülését befolyásolják, az együttműködési kötelezettség keretében
joga és kötelessége e képző szerv felé jelezni.
A tanulónak joga van tanulmányait más képző szervnél folytatni, ha az addigi igénybe vett szolgáltatások
ellenértékét megfizette.
A tanuló kötelessége jelezni a képző szerv felé, ha a képzés időtartama alatt olyan változás áll be, amely a
képzés, valamint a vizsgáztatás előfeltételeinek meglétét kizárják (pl. orvosi, közbiztonsági,
közlekedésbiztonsági alkalmatlanság) vagy korlátozzák (pl. szemüveg vagy kontaktlencse).
A tanuló kötelessége 8 napon belül jelezni a képző szerv felé a vizsgázó személyi adataiban történt változást.
Előre látható okból bekövetkező hiányzás esetén minél hamarabb köteles a képző szervet értesíteni.
A tanulók számára a tantervi óraszámok szerinti tanórákon való részvétel, valamint az előírt feladatok igazolt
teljesítése kötelező.
A tanuló köteles az elméleti vizsgán a vizsga helyén pontosan megjelenni érvényes személyi igazolványával.
A gyakorlati órán és a vizsga órán a tanuló a megbeszélt napon és időpontban, pontosan köteles megjelenni,
érvényes személyi igazolványával, a lakcímet igazoló hatósági igazolványával együtt. Ha az orvos
korlátozást jelölt meg annak betartásával kezdhető meg a gyakorlati óra és a vizsgaóra. A gyakorlati vezetési
órára a tanuló köteles az oktatóval egyeztetett időpontban vezetésre alkalmas állapotban megjelenni, és olyan
biztonságos magatartást tanúsítani, amely biztosíték az önálló, hatékony, biztonságos és kulturált közlekedés
elsajátításához. Elvárt a tanulótól a gépjárművezető képzés során elsajátított igényes szakmai színvonalnak
és közlekedési kultúrának az általában elvárható gondossággal és kellő figyelemmel való gyakorlása,
környezettudatossága, a vezetői engedély birtokában is.
Vizsgára a tanulónak magával kell hoznia, és bemutatni az érvényes vezetői engedélyét (járművezetői
engedélyét, járművezetői igazolványát), ha már rendelkezik vele.
A hivatalos vizsgaeredmény a vizsgajegyzőkönyvön szerepel, amelynek tudomásulvételét a vizsgázó
aláírásával igazolja.
A további jogok és kötelességek kérdésében a Ptk. Idevonatkozó szakaszai az irányadóak.
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Kiegészítés e-learning képzéshez – A tanuló jogai és kötelességei:
A tanuló időben korlátozott jogosultságot szerez a képző szerv által megrendelt e-learning képzés
elvégzésére, és az e-learning tananyag felhasználására. Az e-learning képzés megkezdésének a határideje
korlátozott. A határidő letelte után a tanulónak az e-learning képzés megkezdésére való jogosultsága
megszűnik.
A tanuló számára az e-learning képzésben való részvétel időtartama korlátozott, azaz meghatározott
időtartam alatt végezheti el a képzést. A korlátozás a választott csomagtól függ. A határidő leteltét követően
a tanulónak az e-learning tananyaghoz való hozzáférési jogosultsága megszűnik.
A tanuló számára az e-learning képzés során a tananyag felhasználására, az e-learning tananyag lejátszására
rendelkezésére álló idő is korlátozott. Az időbeli korlát elérését követően a tanuló felhasználási joga
megszűnik.
A tanuló jogosult az időbeli korlát meghosszabbítására, ami 30 nap / 10 óra, ha befizette annak díját, azaz
8000Ft-ot. A képző szerv a díj megfizetése ellenében meghosszabbított felhasználási jogot biztosít a tanuló
számára.
A tanuló felhasználási jogosultságát másnak nem engedheti át.
Felhasználási joga alapján, a tanuló jogosult az e-Titán rendszer használatával az e-learning tananyag
interneten keresztül történő megjelenítésére és az e-learning képzésben való részvételre. Az e-Titán
rendszerre, valamint az e-learning tananyagra vonatkozó minden más jogot a szolgáltató fenntart. Ebből
következően tilos az e-learning tananyagot vagy annak részeit, beleértve a médiaelemeket, szövegeket
bármilyen más módon felhasználni, illetve tilos másolni, továbbadni, többszörözni, átdolgozni, harmadik
személynek átadni.
A tanuló az e-Titán rendszerhez és az e-learning tananyagokhoz kizárólag egyedi autentikációval férhet
hozzá. Az egyedi autentikációhoz használt felhasználónév és jelszó titokban tartásáért a felhasználónevet és
jelszót megadó személy felel. A tanuló által az egyedi autentikációhoz használt felhasználónév és jelszó
titokban tartásáért a tanuló felel, és köteles haladéktalanul értesíteni a szolgáltatót, illetve jelszavát
megváltoztatni, ha felhasználóneve és jelszava illetéktelenül harmadik személy tudomására jutott. Az
értesítés és/vagy a jelszó megváltoztatásának késedelméből vagy elmulasztásából eredő károkért a
szolgáltató nem felel.
A szolgáltató kizárja a felelősségét a tanuló egyedi autentikációhoz használt felhasználónevének és
jelszavának más személy által történő felhasználása következményeként felmerülő károkért és
veszteségekért, függetlenül attól, hogy ez a felhasználás a tanuló tudomásával, akár a nélkül történik. A tanuló
viszont felelőssé tehető más személy által a felhasználónév és jelszó felhasználásával a szolgáltatónak vagy
más félnek okozott károkért.
A tanuló tudomásul veszi, hogy az e-Titán rendszer használata és az e-learning képzés elvégzése során a
rendszerben a tanuló számítógépének egyes adatai és IP címei naplózásra kerülnek.
A jogszabályi előírásoknak megfelelően az e-Titán rendszer a hatósági képzés ideje alatt és a jogszabályban
meghatározott ideig adatbázisában manipulálhatatlanul rögzíti a tanuló aktuális képzésben történő
előrehaladását, a rendszerben eltöltött idejét, értékeli és rögzíti a tanulónak az e-learning tananyagban feltett
ellenőrző kérésekre adott válaszait, eredményeit.
A tanuló e-Titán rendszerben történő regisztrációját követően a tanuló egyedi autentikációval az e-Titán
rendszerbe történő belépéseit – ideértve a tanuló számítógépe IP címének naplózását is – az e-Titán rendszer
minden esetben rögzíti. Az e-Titán rendszer az adatbázisában manipulálhatatlanul rögzíti továbbá tanuló
aktuális e-learning képzésben történő előrehaladását, a rendszerben eltöltött idejét, értékeli és rögzíti a
tanulónak az e-learning tananyagban feltett ellenőrző kérésekre adott válaszait, eredményeit. Az e-Titán
rendszer használatával a tanuló hozzájárul adatainak kezeléséhez.
Az e-Titán rendszer a hatósági képzés megkezdésekor automatikus üzenetben továbbítja a Nemzeti
Közlekedési Hatóság részére a közúti járművezetők és közúti közlekedési szakemberek képzésének és
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vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV.21.) GKM. rendeletben meghatározott (a
továbbiakban: GKM. rendelet) adatokat.
A szolgáltatót nem terheli felelősség, amennyiben szolgáltatás nyújtása az érdekkörén kívül eső,
elháríthatatlan ok miatt válik átmenetileg vagy tartósan lehetetlenné. A szolgáltató éves szinten 96%-os
időbeli rendelkezésre állással biztosítja az e-Titán Rendszer és az e-learning képzések elérését.
A szolgáltató jogosult a tanulók részére közvetlenül is e-mailben értesítést küldeni az e-Titán Rendszer
tervezett karbantartásairól, valamint a tanulók által elvégzett képzések értékelésével kapcsolatban.
Az e-Titán rendszer használatához, eléréséhez, valamint az e-learning képzésben való részvételhez az alábbi
informatikai környezettel kell rendelkezni:
- Operációs rendszer: MS Windows 7, vagy újabb MS operációs rendszer
- Böngésző: Internet Explorer, Mozilla Firefox, vagy Google Chrome legfrissebb verziója
- Képernyőfelbontás: legalább 1024x768
- Internetletöltési sebesség: legalább 768 Kbps
A nem megfelelő informatikai háttér miatti felhasználási zavarokért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.
A Szolgáltató semmilyen körülmények között nem tartozik kártérítési felelősséggel, ideértve korlátozás
nélkül a közvetlen vagy a közvetett, speciális, esetleges következményekért, veszteségért, költségért való
felelősséget, amelyek a szolgáltatás használatával kapcsolatban keletkeznek. A jelen pont szerinti korlátozás
a Ptk. 6:152. §-n alapul.
A képző szerv jogai és kötelességei:
A képző szerv köteles a tanulókat a hatályos Tanterv és Vizsgakövetelmények előírásai szerint képezni. A
képző szerv köteles a képzés helyéről, idejéről, módjáról, a vizsgáztatás menetéről korrekt módon
tájékoztatni a tanulót. Az elsősegélynyújtó tanfolyamot megszervezzük.
A képző szerv köteles haladéktalanul tájékoztatni a tanulót, ha a képzés időtartama alatt a tanuló képzését is
érintő jogszabályváltozás, illetőleg egyéb lényeges változás áll be.
A képző szerv köteles járművezető és gépjárművezető-képzés során munkáját a hatályos jogszabályok szerint
végezni, a szerződő fél kéréseinek figyelembe vételével.
A 2016/679.számú általános adatvédelmi EU rendelet (GDPR) legfőbb célja a személyes adatok biztonságos
módon történő kezelése, az adatkezeléssel kapcsolatos kockázatok minimalizálása, kiszűrése.
A képző szerv biztosítja a tanuló hozzájárulásával a jelentkezési lap és annak mellékletein szereplő személyes
és különleges adatainak bizalmas, diszkrét kezelését a vizsgára jelentkezés időpontjáig. A továbbiakban a
tanuló fennmaradó személyes és különleges adatainak kezelése mellett a tanulmányi adatokra is kiterjed a
jogszabályokban előírt időtartamig. Ezt követően a képző szerv az adatokat megsemmisíti.
A képző szerv jogosult az általa teljesített szolgáltatásért a szerződésben meghatározott ellenértékre,
különben a képzés felfüggeszthető. A gyakorlati oktatás időtartama alatt az oktató a felelős a jármű és a tanuló
biztonságáért, az oktatás hatékony, etikus megtartásáért, viszont ez nem mentesíti a tanulót a jármű
biztonságáért és az állagáért való felelőssége alól. Bármilyen szándékos rongálás anyagi felelősséggel jár.
Ha a tanuló más képző szervnél folytatja tanulmányait, gondoskodik a megfelelő igazolások kiállításáról,
valamint a tanuló áthelyezés 3 munkanapon belüli tanulóhoz történő teljesítéséről.
Ezt az írásos tájékoztatót, mely a képző szerv vállalkozási feltételeit tartalmazza, a képző szerv készíti
el és végzi a szükséges módosításokat, aktualizálásokat a 24/2005. (IV. 21) GKM rendelet 2. sz. melléklet
szabályozása szerint.
Az írásos tájékoztató egy példányát a képző szerv a tanfolyamra történő jelentkezéssel egyidejűleg a
jelentkezőnek átadja, és a tanfolyamra jelentkezők kellő tájékoztatása érdekében az ügyfélfogadásra szolgáló
helységben jól látható helyen ki is függeszti, valamint az írásos tájékoztatóban megjelölt honlapján közzéteszi
és folyamatosan aktualizálja.
A további jogok és kötelezettségek kérdésében a Ptk. Idevonatkozó szakaszai irányadóak.
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Képzést engedélyező hatóság:
Innovációs és Technológiai Minisztérium Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály
1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45. Telefonszám: (06 1) 814-1818 E-mail: kepzesvizsga@itm.gov.hu
Képzésfelügyeletet ellátó szerv:
A képzés felügyeletét és a vizsgáztatást a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
Közép-dunántúli Járművezető Vizsgáztatási és
Utánképzési Főosztály, Veszprém Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály végzi, mint elsőfokú hatóság.
Székhelye:
8200 Veszprém Kádártai út 33. Tel.:88/567-850, E-mail: veszprem@kavk.hu
Egyéb tudnivalók:
Amennyiben az oktató gépjármű, oktatás közben, meghibásodik, és a vezetésből már 30 perc eltelt, a
megkezdett óra egész órának számít. A vizsga időpontját az oktató és a tanuló közös egyeztetésben és
egyetértésben határozzák meg (nincs külön értesítés).
Ha önnek bármely okból tandíj túlfizetése van a gyakorlati képzésen, úgy azt 5 napon belül visszafizetem.
Elméleti képzés tandíját visszatéríteni nem áll módomban.
Késedelmes tandíjbefizetés esetén késedelmi kamatot számítok fel.
A gyakorlati vizsgadíj a vizsgán vezetett órának a díját nem tartalmazza.
Az esetleges gyakorlati díjtételváltozás a bevezetés napjától érvényes.
Az elméleti képzéshez díjmentesen tansegédletet (tankönyv) biztosítok.
Ön megismerkedett azokkal a jogokkal és kötelezettségekkel, illetve lehetőségekkel, amelyek végig kísérik
a tanfolyamnyitótól a vezetői engedély megszerzéséig.
Jó tanulást és sikeres vizsgát kívánok!
Tapolca, 2020. január 01.
Zengői Attila
iskolavezető
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