
Vállalkozási feltételek („B” kategória) Normál 

1. Iskola adatai 

 A képző szerv megnevezése: Pedálkirály 2Autósiskola (Pedálkirály Borsod Kft), Székhely: 3528 

Miskolc, Gutenberg utca 3., tel szám:+36-20-246-9796, képzési engedély szám: KGHF/76085-1/20-

ITM. Adószám: 27994867-1-05, felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/008485 

2. A tanfolyamra jelentkezés feltételei és csatolandó dokumentumok 

 betöltött 16,5 életév (elméleti vizsga legkorábban a 17. életév betöltése előtt 3 hónappal tehető.) 

 legalább 8 általános iskolai végzettség és annak igazolása legkésőbb az első vizsga napján a 

közlekedési hatóság részére (24/2005 GKM rend. 10. § (4) 

 külföldi állampolgár esetén az eljárási rendet az 58/2011 NFM rendelet 11§ tartalmazza  

 jelentkezési lap kitöltése, illetve az iskolával a felnőttképzési szerződés megkötése   

 egészségügyi alkalmasság igazolása 2 példányban (háziorvos, üzemorvos végzi)  

3. A gépjárművezető-képző tanfolyam  

3.1. Elméleti képzés: online és tantermi foglalkozások 

3.2. Gyakorlati képzés óraszámai: 

Alapoktatás (járműkezelési gyakorlat): 9 óra  

- biztonsági ellenőrzési ismeretek 1/3 megosztásban  

- járműkezelés 2/3 megosztásban 

Főoktatás: 21 óra 

- városi vezetés: 14 óra 

-országúti vezetés: 4 óra (és minimum 160 km) 

- éjszakai vezetés: 2 óra 

- vizsga: 1 óra 

B-Normál heti 1-2  órát vezet a tanuló hétfőtől-péntekig megbeszélés alapján 

A gyakorlati képzés során a tanulónak 580 km-t kell kötelezően teljesítenie, ellenkező esetben a képzést 

szabályzó rendeletek értelmében nem tehet forgalmi vizsgát. A kötelező km eléréséig a pótóra vásárlása 

kötelező. Amennyiben az alapoktatás, illetve a főoktatás feladatait a tanuló a minimális óraszámban nem 

tudja elsajátítani a vizsgaérettség szintjére, pótórákat ajánlott vennie. 

3.3. Oktató járművek: Ford Fiesta 1.4 TDCI 

4. Vizsgák 

4.1. Elméleti vizsga  

A vizsga időtartama 55 perc, a maximális pontszám 75, míg a megfelelési pontszám 65 pont. 

A vizsga helye: Közlekedési Akalmassági és vizsgaközpont  (Címe: 3527 Miskolc, József A. út 20. 

Fsz).  

4.2. Gyakorlati vizsga 

A gyakorlati vizsgán felmerülő, egyéb probléma miatt felkínált cserejármű elutasítása miatt 

elmaradt vizsga esetén a tanulót terheli a pótvizsga összege. A képzőszervnél forgalmi vizsgák 

között 6 pótóra kötelező.  

Helye: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont történő 

indulással. 

Biztonsági ellenőrzésből, technikai kezelésből és forgalmi feladatok végrehajtásából áll. 



Jármű meghibásodása esetén az iskola pótjárművet biztosít, melyet a tanuló köteles elfogadni (vizsgán 

is) 

4.3. Pótvizsga 

Sikertelen vizsga esetén lehet pótvizsgát tenni, legkorábban 3 munkanap elteltével, forgalomból 

összesen 5 alkalommal. A pótvizsgáért fizetni kell, melynek ára megegyezik a normál vizsgadíjakkal. 

A vizsgadíjakat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont  

pénztárába kell befizetni.·  

A pótvizsgára pótóra vásárlása ajánlott, viszont a vizsgaóra befizetése kötelező. Pótvizsgára a vizsgázó 

mindaddig nem jelenthető le, amíg a pénztári befizetését igazoló számlát az Autósiskolában nem adja 

le.  

Amennyiben már lejelentett vizsgáról a vizsgázó betegség miatt maradt távol, az erről szóló orvosi 

igazolást kell az Autósiskolában leadni  

Ötszöri sikertelen vizsga után Pályaalkalmassági Vizsgálaton (PÁV) kell részt venni.  

Helye: 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45. Tel: 06-1- 1340-334 

4.4. Vizsgadíjak, tandíj és egyéb díjak 

 Vizsgadíjak  

 Elmélet: 4 600 Ft 

 Forgalmi: 11 000 Ft 

 A vizsgadíjakat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály pénztárában kell befizetni.   

 Elsősegélynyújtó vizsga: 12.100.-Ft (csekken fizetendő a Magyar Vöröskeresztnek)  

 Tandíj: 14.000- Ft 

 Tandíj 

 Elméleti képzés: a szerződés szerint 

 Gyakorlati képzés: a szerződés szerint 

 Pótóra díja: a szerződés szerint 

 Egyéb 

 Az első vezetői engedély kiadása díjmentes. Egyébként a vezetői engedély illetéke 4 000 Ft. 

 Orvosi alkalmassági vizsgálat díja (életkortól függően változik) 

Az elméleti tandíjat ügyfélfogadási időben az Autósiskolának kell befizetni. A tanfolyamdíj utólagos 

árváltozásának jogát fenntartjuk amennyiben ezt rajtunk kívülálló okok (pl. jelentős üzemanyag 

áremelés, stb.) indokolják. Ez természetesen csak a még igénybe nem vett szolgáltatásra vonatkozik. 

5. Vezetői engedély kiadása 

 A sikeres forgalmi vizsgáról a közlekedési hatóság vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres 

vizsgát követő 3 munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési 

igazgatósági hatóság részére. 

 A vezetői engedély kiállításának az illetékes közlekedési igazgatósági hatóságnál történő 

kezdeményezéséhez szükséges az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésének igazolása. 

 A vezetői engedély nem magyar állampolgároknak csak tartózkodási engedéllyel és érvényes 

lakcímkártyával állítható ki.  

 

  



Felnőttképzési szerződés („B” kategória) NORMÁL 

amely létrejött a mai napon egyrészt: Név: Pedálkirály 2Autósiskola (Pedálkirály Borsod Kft), Székhely: 

3528 Miskolc, Gutenberg utca 3., tel szám:+36-20-246-9796, képzési engedély szám:KGHF/76085-

1/20-ITM. Adószám: 27994867-1-05, felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/008485  , 

továbbiakban, mint Autósiskola, másrészről  

Név: ....................................................................... Születéskori neve: .................................................  

Anyja leánykori neve:  .......................................... Szül. hely, idő: ......................................................  

Email cím:  ............................................................ Tel.:  ......................................................................  

Lakcím:  ................................................................. Levelezési cím:  ....................................................  

Személyi igazolvány száma: ................................. Állampolgárság: magyar 

mint a felnőttképzésben részt vevő személy - továbbiakban tanuló - között a mai napon és helyen az 

alábbi feltételekkel: 

1. A tanuló jelen szerződésben is hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelentkezési és vizsgalapon és az 

annak mellékleteit képező okmányon szereplő személyes és különleges adatait a képző szerv kezelje. 

Valamint meghatalmazza az Autósiskolát az elméleti és gyakorlati vizsgaigény lejelentésével 

kapcsolatos ügyintézésre. 

2. A tanuló nyilatkozik arról, hogy jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező tájékoztatót 

(Tájékoztató és vállalkozási feltételek („B” kategória)) átvette, annak tartalmát megismerte és az abban 

foglaltakat elfogadja. A Pedálkirály Autósiskola vállalja a tájékoztatóban szereplő feltételek biztosítását. 

Elméleti képzés kezdete: ................................................. Elméleti képzés várható befejezése: egyéni  

Gyakorlati oktatás időtartama: 30 óra, a Pótóra ára: 6500.- Ft 

A tanfolyam első foglalkozásától számított 9 hónapon belül a tanulónak KRESZ vizsgára kell 

jelentkeznie ÉS a tanfolyami kezdéstől számított 12 hónapon belül sikeres KRESZ vizsgát kell tennie, 

különben a tanfolyam érvényét veszti! A sikeres KRESZ vizsgától számított 2 éven belül sikeres 

forgalmi vizsgát kell tenni különben a tanfolyam érvényét veszti 

3. A képzéssel megszerezhető képesítés: „B” típusú vezetői engedély. 

4. A képzés helyszínei a közvetkezők: 

 elméleti oktatás helye: 3528 Miskolc, Gutenberg utca 3. 

 gyakorló pálya: Felsőzsolca Állomás u. 44. 

 forgalmi oktatás váltási helye: 3527 Miskolc József Attila út 20. 

5. A tanfolyam díja: 279.900.- Ft kedvezmény 15.000.-Ft 

A tanfolyam díja: 264.900.- Ft, amelyből az elméleti képzés részlete a beiratkozáskor fizetendő. 

Tandíjkedvezmény csak azt a tanulót illeti meg, aki az Autósiskolánál fejezi be tanulmányait, valamint 

a teljes képzési szolgáltatás igénybe veszi .Kötelezettséget vállal az ügyfél arra, hogy – amennyiben a 

tanfolyam befejezése előtt megszakítja tanulmányait, - a tandíj kedvezményt 15.000.- Ft-ot meg kell 

fizetnie. 

Amennyiben a tanuló nem rendelkezik sikeres Közúti elsősegélynyújtó vizsgával, illetve a vizsga alóli 

felmentés biztosító végzettséggel, a vizsgára felkészítő tanfolyam ára: 14.000.- Ft. 

6. A fizetés módja: 

 Készpénz, részletekben (a részletek az aktuális részképzés megkezdése előtt fizetendőek): 

 69.900.- Ft (elméleti oktatás) 

 65.000.-Ft (járműkezelés oktatása megkezdése előtt) 



 65.000.- Ft (forgalmi oktatás megkezdése előtt ) 

 65.000.- Ft (forgalmi oktatás 15.órájában esedékes) 

 14.000.-  Ft (elsősegélynyújtó vizsgárafelkészítő tanfolyam) 

Az elméleti oktatásra vonatkozó tanfolyamdíj részletet a tanuló az Autósiskola részére fizeti, míg a 

gyakorlati oktatásra (pótóra) vonatkozó részleteket a választott – az Autósiskolával szerződésben álló - 

gyakorlati szakoktatónak kell kifizetni. 

A számlát így értelemszerűen az elméleti részről az Autósiskola, míg a gyakorlatról a gyakorlati 

képzés feltételeit biztosító szakoktató állítja ki a tanulónak az autósiskola nevében. Ha a tanuló az 

előre egyeztetett helyen és időben nem jelenik meg, – és ezt előre 24 órával nem jelzi oktatójának a 

kiesett óra megvételére kötelezzük. SMS Vezetési r, Messenger, Viber üzenetben nem fogadunk el óra 

lemondást. Vezetési óra időpont megbeszélése személyesen vagy telefonon. 

Tudomásul veszi, hogy amennyiben a befizetéseknek nem tesz eleget úgy a vizsgára való lejelentés 

nem történik meg. 

Az árváltozás jogát fen tarjuk. 

7. Ezen szerződést az Autósiskola és a tanuló csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatja, illetve 

bonthatja fel. Amennyiben bármelyik fél a szerződésben foglaltakat figyelmeztetés után sem teljesíti, a 

másik fél a szerződés azonnali felbontását kezdeményezheti. 

8. A gyakorlati képzés feltüntetett ára a kötelezően előírt óraszámra vonatkozik és nem a kötelezően 

előírt kilométerek levezetésére. A további oktatási órák a kötelezően előírt órákon felüli vezetési órák, 

amelyek nem képezik a feltüntetett teljes ár részét. 

9. Felek a jelen szerződést elolvasták, az abban foglaltakat tudomásul vették, és mint akaratukkal egyező 

helybenhagyólag aláírták A szerződés az aláírása napján lép hatályba. A szerződés az abban foglalt 

tanulmányok idejére szól, hatálya az utolsó sikeres vizsga napján megszűnik. 

10. Minden, e képzési szerződésben nem szabályozott kérdésben, a Polgári Törvénykönyv vonatkozó 

jogszabályai az irányadók. Rólam készült fotó/nevemmel felkerülhet a Autósiskola Facebookos 

oldalára. Az adatvédelmi nyilatkozatot elolvastam, tudomásul vettem és aláírásommal elfogadom  

Kelt: Miskolc, 2022………………………….. 

 

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

 (18. életévét be nem töltött tanuló esetén  Autósiskola 

 törvényes képviselője)  P.H.  

  



Vállalkozási feltételek („B” kategória) Villám 

1. Iskola adatai 

 A képző szerv megnevezése: Pedálkirály2Autósiskola, (Pedálkirály Borsod Kft) Székhely::528 

Miskolc Gutenberg utca 3. Telefon: 06-20/246-9796  Felnőttképzési nyilvántartási szám: 

B/2020/008485 Képzési Engedélyszám: KGHF/76085-1/2020-IT. Adószám:27994867-1-05 , 

2. A tanfolyamra jelentkezés feltételei és csatolandó dokumentumok: 

 betöltött 16,5 életév (elméleti vizsga legkorábban a 17. életév betöltése előtt 3 hónappal tehető.) 

 legalább 8 általános iskolai végzettség és annak igazolása legkésőbb az első vizsga napján a 

közlekedési hatóság részére (24/2005 GKM rend. 10. § (4) 

 külföldi állampolgár esetén az eljárási rendet az 58/2011 NFM rendelet 11§ tartalmazza 

 jelentkezési lap kitöltése, illetve az iskolával a felnőttképzési szerződés megkötése 

 egészségügyi alkalmasság igazolása 2 példányban (háziorvos, üzemorvos végzi) 

3. A gépjárművezető-képző tanfolyam 

3.1. Elméleti képzés: online és tantermi foglalkozások 

3.2. Gyakorlati képzés óraszámai· 

Alapoktatás (járműkezelési gyakorlat): 9 óra 

 -biztonsági ellenőrzési ismeretek 1/3 megosztásban 

 járműkezelés 2/3 megosztásban 

·Főoktatás: 21 óra 

 városi vezetés: 14 óra 

 országúti vezetés: 4 óra (és minimum 160 km) 

 éjszakai vezetés: 2 óra   

 vizsga: 1 óra  

B-Villám heti 5 órát vezet a tanuló hétfőtől-péntekig megbeszélés alapján 

A gyakorlati képzés során a tanulónak 580 km-t kell kötelezően teljesítenie, ellenkező esetben a képzést 

szabályzó rendeletek értelmében nem tehet forgalmi vizsgát. A kötelező km eléréséig a pótóra vásárlása 

kötelező. Amennyiben az alapoktatás, illetve a főoktatás feladatait a tanuló a minimális óraszámban nem 

tudja elsajátítani a vizsgaérettség szintjére, pótórákat ajánlott vennie. 

3.3. Oktató járművek · Ford Fiesta 1.4 TDCI 

4. Vizsgák 

4.1. Elméleti vizsga  

A vizsga időtartama 55 perc, a maximális pontszám 75, míg a megfelelési pontszám 65 pont. 

A vizsga helye: Közlekedési Akalmassági és vizsgaközpont  (Címe: 3527 Miskolc, József A. út 20. 

Fsz).  

4.2. Gyakorlati vizsga 

A gyakorlati vizsgán felmerülő, egyéb probléma miatt felkínált cserejármű elutasítása miatt 

elmaradt vizsga esetén a tanulót terheli a pótvizsga összege. A képzőszervnél forgalmi vizsgák 

között 6 pótóra kötelező.  

Helye: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont történő 

indulással. 



Biztonsági ellenőrzésből, technikai kezelésből és forgalmi feladatok végrehajtásából áll. 

Jármű meghibásodása esetén az iskola pótjárművet biztosít, melyet a tanuló köteles elfogadni (vizsgán 

is) 

4.3. Pótvizsga 

Sikertelen vizsga esetén lehet pótvizsgát tenni, legkorábban 3 munkanap elteltével, forgalomból 

összesen 5 alkalommal. A pótvizsgáért fizetni kell, melynek ára megegyezik a normál vizsgadíjakkal. 

A vizsgadíjakat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont  

pénztárába kell befizetni.·  

A pótvizsgára pótóra vásárlása ajánlott, viszont a vizsgaóra befizetése kötelező. Pótvizsgára a vizsgázó 

mindaddig nem jelenthető le, amíg a pénztári befizetését igazoló számlát az Autósiskolában nem adja 

le.  

Amennyiben már lejelentett vizsgáról a vizsgázó betegség miatt maradt távol, az erről szóló orvosi 

igazolást kell az Autósiskolában leadni  

Ötszöri sikertelen vizsga után Pályaalkalmassági Vizsgálaton (PÁV) kell részt venni.  

Helye: 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45. Tel: 06-1- 1340-334 

4.4. Vizsgadíjak, tandíj és egyéb díjak 

 Vizsgadíjak  

 Elmélet: 4 600 Ft 

 Forgalmi: 11 000 Ft 

 A vizsgadíjakat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály pénztárában kell befizetni.   

 Elsősegélynyújtó vizsga: 12.100.-Ft (csekken fizetendő a Magyar Vöröskeresztnek)  

 Tandíj: 14.000- Ft 

 Tandíj 

 Elméleti képzés: a szerződés szerint 

 Gyakorlati képzés: a szerződés szerint 

 Pótóra díja: a szerződés szerint 

 Egyéb 

 Az első vezetői engedély kiadása díjmentes. Egyébként a vezetői engedély illetéke 4 000 Ft. 

 Orvosi alkalmassági vizsgálat díja (életkortól függően változik) 

Az elméleti tandíjat ügyfélfogadási időben az Autósiskolának kell befizetni. A tanfolyamdíj utólagos 

árváltozásának jogát fenntartjuk amennyiben ezt rajtunk kívülálló okok (pl. jelentős üzemanyag 

áremelés, stb.) indokolják. Ez természetesen csak a még igénybe nem vett szolgáltatásra vonatkozik. 

5. Vezetői engedély kiadása 

 A sikeres forgalmi vizsgáról a közlekedési hatóság vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres 

vizsgát követő 3 munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési 

igazgatósági hatóság részére. 

 A vezetői engedély kiállításának az illetékes közlekedési igazgatósági hatóságnál történő 

kezdeményezéséhez szükséges az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésének igazolása. 

 A vezetői engedély nem magyar állampolgároknak csak tartózkodási engedéllyel és érvényes 

lakcímkártyával állítható ki.  

  



Felnőttképzési szerződés („B” kategória) VILLÁM 

amely létrejött a mai napon egyrészt: Név: Pedálkirály 2Autósiskola (Pedálkirály Borsod Kft), Székhely: 

3528 Miskolc, Gutenberg utca 3., tel szám:+36-20-246-9796, képzési engedély szám:KGHF/76085-

1/20-ITM. Adószám: 27994867-1-05, felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/008485  , 

továbbiakban, mint Autósiskola, másrészről  

Név: ....................................................................... Születéskori neve: .................................................  

Anyja leánykori neve:  .......................................... Szül. hely, idő: ......................................................  

Email cím:  ............................................................ Tel.:  ......................................................................  

Lakcím:  ................................................................. Levelezési cím:  ....................................................  

Személyi igazolvány száma: ................................. Állampolgárság: magyar 

mint a felnőttképzésben részt vevő személy - továbbiakban tanuló - között a mai napon és helyen az 

alábbi feltételekkel: 

1. A tanuló jelen szerződésben is hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelentkezési és vizsgalapon és az 

annak mellékleteit képező okmányon szereplő személyes és különleges adatait a képző szerv kezelje. 

Valamint meghatalmazza az Autósiskolát az elméleti és gyakorlati vizsgaigény lejelentésével 

kapcsolatos ügyintézésre. 

2. A tanuló nyilatkozik arról, hogy jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező tájékoztatót 

(Tájékoztató és vállalkozási feltételek („B” kategória)) átvette, annak tartalmát megismerte és az abban 

foglaltakat elfogadja. A Pedálkirály Autósiskola vállalja a tájékoztatóban szereplő feltételek biztosítását. 

Elméleti képzés kezdete: ................................................. Elméleti képzés várható befejezése: egyéni  

Gyakorlati oktatás időtartama: 30 óra, a Pótóra ára: 8000.- Ft 

A tanfolyam első foglalkozásától számított 9 hónapon belül a tanulónak KRESZ vizsgára kell 

jelentkeznie ÉS a tanfolyami kezdéstől számított 12 hónapon belül sikeres KRESZ vizsgát kell tennie, 

különben a tanfolyam érvényét veszti! A sikeres KRESZ vizsgától számított 2 éven belül sikeres 

forgalmi vizsgát kell tenni különben a tanfolyam érvényét veszti 

3. A képzéssel megszerezhető képesítés: „B” típusú vezetői engedély. 

4. A képzés helyszínei a közvetkezők: 

 elméleti oktatás helye: 3528 Miskolc, Gutenberg utca 3. 

 gyakorló pálya: Felsőzsolca Állomás u. 44. 

 forgalmi oktatás váltási helye: 3527 Miskolc József Attila út 20. 

5. A tanfolyam díja: 324.900.- Ft kedvezmény 15.000.-Ft 

A tanfolyam díja: 309.900.- Ft, amelyből az elméleti képzés részlete a beiratkozáskor fizetendő. 

Tandíjkedvezmény csak azt a tanulót illeti meg, aki az Autósiskolánál fejezi be tanulmányait, valamint 

a teljes képzési szolgáltatás igénybe veszi .Kötelezettséget vállal az ügyfél arra, hogy – amennyiben a 

tanfolyam befejezése előtt megszakítja tanulmányait, - a tandíj kedvezményt 15.000.- Ft-ot meg kell 

fizetnie. 

Amennyiben a tanuló nem rendelkezik sikeres Közúti elsősegélynyújtó vizsgával, illetve a vizsga alóli 

felmentés biztosító végzettséggel, a vizsgára felkészítő tanfolyam ára: 14.000.- Ft. 

6. A fizetés módja: 

 Készpénz, részletekben (a részletek az aktuális részképzés megkezdése előtt fizetendőek): 

 69.900.- Ft (elméleti oktatás) 

 80.000.-Ft (járműkezelés oktatása megkezdése előtt) 



 80.000.- Ft (forgalmi oktatás megkezdése előtt ) 

 80.000.- Ft (forgalmi oktatás 15.órájában esedékes) 

 14.000.-  Ft (elsősegélynyújtó vizsgárafelkészítő tanfolyam) 

Az elméleti oktatásra vonatkozó tanfolyamdíj részletet a tanuló az Autósiskola részére fizeti, míg a 

gyakorlati oktatásra (pótóra) vonatkozó részleteket a választott – az Autósiskolával szerződésben álló - 

gyakorlati szakoktatónak kell kifizetni. 

A számlát így értelemszerűen az elméleti részről az Autósiskola, míg a gyakorlatról a gyakorlati 

képzés feltételeit biztosító szakoktató állítja ki a tanulónak az autósiskola nevében. Ha a tanuló az 

előre egyeztetett helyen és időben nem jelenik meg, – és ezt előre 24 órával nem jelzi oktatójának a 

kiesett óra megvételére kötelezzük. SMS Vezetési r, Messenger, Viber üzenetben nem fogadunk el óra 

lemondást. Vezetési óra időpont megbeszélése személyesen vagy telefonon. 

Tudomásul veszi, hogy amennyiben a befizetéseknek nem tesz eleget úgy a vizsgára való lejelentés 

nem történik meg. 

Az árváltozás jogát fen tarjuk. 

7. Ezen szerződést az Autósiskola és a tanuló csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatja, illetve 

bonthatja fel. Amennyiben bármelyik fél a szerződésben foglaltakat figyelmeztetés után sem teljesíti, a 

másik fél a szerződés azonnali felbontását kezdeményezheti. 

8. A gyakorlati képzés feltüntetett ára a kötelezően előírt óraszámra vonatkozik és nem a kötelezően 

előírt kilométerek levezetésére. A további oktatási órák a kötelezően előírt órákon felüli vezetési órák, 

amelyek nem képezik a feltüntetett teljes ár részét. 

9. Felek a jelen szerződést elolvasták, az abban foglaltakat tudomásul vették, és mint akaratukkal egyező 

helybenhagyólag aláírták A szerződés az aláírása napján lép hatályba. A szerződés az abban foglalt 

tanulmányok idejére szól, hatálya az utolsó sikeres vizsga napján megszűnik. 

10. Minden, e képzési szerződésben nem szabályozott kérdésben, a Polgári Törvénykönyv vonatkozó 

jogszabályai az irányadók. Rólam készült fotó/nevemmel felkerülhet a Autósiskola Facebookos 

oldalára. Az adatvédelmi nyilatkozatot elolvastam, tudomásul vettem és aláírásommal elfogadom  

Kelt: Miskolc, 2022………………………….. 

 

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

 (18. életévét be nem töltött tanuló esetén  Autósiskola 

 törvényes képviselője)  P.H.  
 


