
 
 

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS 
 

Amely létrejött egyrészről az  

 

Intézmény neve Pikk Pakk Jogsi 

Képzőszerv megnevezése Deák György ev. 

Székhelye 2219 Pécel, József Attila utca 13.  

Ügyfélfogadás 1107 Budapest, Üllői út 126. 1 em. 2. 

Cégforma Egyéni vállalkozó 

Adószáma 66382937-1-33  

Honlap www..pikkpakkjogsi.hu 

Nyilvántartási szám 34561281  

Felnőttképzési tevékenység nyilvántartási szám  B/2020/005626 

Képzési engedély szám KGHF/21973-1/2021-ITM 

Intézményi lajstromszám 4011 

mint felnőttképző (továbbiakban Pikk Pakk Jogsi), 

  

Családi és utóneve(i)  

Születési családi és utóneve(i)  

Születési hely  

Születési idő  

Anyja születési családi és utóneve(i)  

E-mail cím  

Adóazonosító jele  

TAJ szám  

Állampolgárság  

Lakcím  

Levelezési cím (ha eltér a lakcímtől)  

Telefonszám  

Személyazonosító okmány száma  

Személyazonosító okmány lejárati ideje  

 másrészről, mint képzésben résztvevő (továbbiakban tanuló) között. 

E szerződés értelmében az autósiskola vállalja fent nevezett tanuló „B” kategóriás gépjárművezetői képzését (elméleti alapismeretek 

és gyakorlati oktatás, valamint az ehhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások, mint „képzés”), az alábbiak szerint: 

A képzés megnevezése: „B” kategóriás járművezető-képző tanfolyam 

 

A képzés óraszáma: 28 tanóra elméleti oktatás, vagy az ennek megfelelő zárt rendszerű távoktatás (e-learning), valamint 

legalább 29 tanóra járművezetési gyakorlat + 1 óra forgalmi vizsga. Ezen felül lehetőség van elméleti és gyakorlati plusz órák 

igénybevételére. 

 

A képzés tananyagegységekre bontott ütemezése: tájékoztató előadás, elméleti oktatás, elméleti-vizsga, járművezetés 

tudásfelmérés, gyakorlati órák, forgalmi vizsga. A 24/2005 GKM rendeletben és a vonatkozó „Tantermi és vizsgakövetelmények”-

ben előírt ütemezés alapján. 

 

A képzés kezdete: a szerződés alján rögzített dátum.  

 

 



 
 

 

A képzés tervezett, illetve lehetséges vége: a tanuló a sikeres elméleti vizsga után két éven belül tehet sikeres forgalmi vizsgát. Az 

elméleti 

oktatás sikeres vizsga nélkül egy év után elévül. A KRESZ-tanfolyam vizsga nélkül 9 hónapig érvényes. 

 A képzés így maximálisan 36 hónap lehet. 

 

A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum: A képzés teljesítése, valamint sikeres vizsgák után: „B” kategóriás vezető 

engedély. 

 

A képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja: elméleti és gyakorlati vizsgák 

 

A vizsgára bocsátás feltételei: 

 

 Elméleti vizsga: legalább 16 év és 9 hónapos életkor, legalább alapfokú iskolai végzettség (8. általános), orvosi 

alkalmassági vélemény, fényképes, személyazonosításra alkalmas hatósági okmány és aláírt jelentkezési lap, elméleti 

tanfolyam igazolt elvégzése. 

 Forgalmi vizsga: legalább 17 éves életkor, legalább 29 tanóra és 580 km igazolt járművezetési gyakorlat. 

 

A megengedett hiányzás mértéke: a tantermi elméleti tanfolyamról 10% hiányzás megengedett. Ezen felüli hiányzást be kell 

pótolni. 

 

A képzéshez nyújtott támogatás: a sikeres KRESZ- vizsga időpontjában 20 év alattiak, valamint GYES-en, GYED-en 

lévők 25.000 Ft állami támogatást kaphatnak a 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelet alapján. 

 

 

 

Jogok és kötelezettségek: 

 

A tanuló vállalja, hogy a képzés ellentételezéséért a jelen szerződés szerinti díjakat megfizeti. A gyakorlati oktatás – 

jogszabályban előírt minimálisan előírt – 30 órája felett lehetőség van díjfizetés ellenében további gyakorlati plusz órák 

igénybevételére. 

 

Tanuló e szerződés aláírásával hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez. Elismeri, hogy az Pikk Pakk Jogsi autósiskola 

által készített írásos tájékoztatót és az adatvédelmi tájékoztatót (megtekinthető az autósiskolában, illetve a 

www.pikkpakkjogsi.hu honlapon) megismerte és elfogadta. A tanuló e szerződés aláírásával hozzájárul személyes adatainak, 

adószámának, e-mail címének a felnőttképzési államigazgatási szerv felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerébe történő 

továbbításához, egyben elismeri, hogy az autósiskola tájékoztatta ezen adatainak letiltási lehetőségéről. 

A tanuló felhatalmazza az Pikk Pakk Jogsi autósiskolát, illetve a gyakorlati oktatót, hogy a vizsgák ügyintézésében és 

befizetésében helyette eljárjon. A tanuló tudomásul veszi, hogy a képzési rendeletben leírtaknak megfelelően a vezetési gyakorlat 

tantárgyat csak szakoktatói felügyelete mellett lehet gyakorolni. Az ITM által tevékenységi engedéllyel rendelkező gyakorlati 

szakoktatók az autósiskolával együttműködési megállapodásban állnak, és a tanulóval a gyakorlati képzésre külön gyakorlati 

képzésre vonatkozó díjfizetési megállapodást kötnek. 

Az oktatási szerződés az alábbi feltételek szerint bontható fel (a képzés szerződésszegésének következményei): 

 

• a tanuló a sikeres elméleti vizsga után két éven belül teheti le vizsgáit. Az elméleti tanfolyam sikeres vizsga 

nélkül egy év után elévül. A KRESZ-tanfolyam vizsga nélkül 9 hónapig érvényes. Ezen határidők elteltét 

követően e szerződés hatályát veszíti, a befizetett díjak semmilyen indokkal nem követelhetők vissza. 

• a tanuló a képzés bármelyik fázisában e szerződést indokolás nélkül felmondhatja. A befizetett, de fel nem 

használt díjak visszatérítését e szerződés utolsó bekezdése szabályozza. 

• az Pikk Pakk Jogsi e szerződést felmondhatja, a további képzési szolgáltatást megtagadhatja, ha a tanuló a 

szolgáltatási díjakat a díjfizetés rendjében leírt határidőre nem fizeti be. 

E szerződés alapján az Pikk Pakk Jogsi csak képzési szolgáltatást teljesít. Így nem vállal felelősséget a vizsgaeseményekkel, 

vizsgaeredményekkel, a vezetői engedély kiadásával, valamint a vizsgadíjakkal és a jogszabályváltozásokkal kapcsolatban. 

 

 

 

 



 
 

A Pikk Pakk Jogsi autósiskola vállalja, hogy a forgalmi vizsga feltételéül meghatározott vezetési órákat a jogszabályban 

leírt határidőn belül biztosítja. 

 

Szolgáltatási díjak, a díjfizetés rendje: 

 

Első részlet: 69.500 Ft 

 

 Befizetési határidő: online, vagy személyes jelentkezéskor 

 

Az összeg a következőket tartalmazza: 

 

 Közlekedési alapismeretek (KRESZ) tanfolyam (online vagy tantermi) díját: 38.000 Ft 

 Közlekedési alapismeretek vizsgadíját: 4.600 Ft 

 Gyakorlati (forgalmi) vizsgadíját: 11.000 Ft 

 Ügyintézés díját: 15.900 Ft 

További költségek:  

 

 Elsősegély tanfolyam és vizsga (a jogosítvány kiváltásához szükséges) 

 Orvosi alkalmassági igazolás (kb. 7.200 Ft a háziorvos) 

 

 

Vezetési óradíjak: 

  

 8000 Forint-tól 

 

A szerződésben szereplő első részletet banki átutalással egyenlíthető ki Deák György ev. Erste's bank 11600006-00000000-

94753864 (Közleménybe kérjük a tanuló teljes nevét és születési dátumát feltüntetni), vagy készpénzben, az autósiskola 

irodájában (1107 Budapest, Üllői út 126. 1.em. 2.) előre egyeztetett időpontban lehet befizetni. 

 

A vezetési óradíjakat a gyakorlati oktatóknál kell majd kifizetni alkalmanként, külön erre vonatkozóan a gyakorlati oktatóval 

kötött díjfizetési megállapodásban leírtaknak megfelelően. 

 

A tanuló által kezdeményezett szerződésbontás esetén a tanuló részére a már befizetett díj a beiratkozás után semmilyen indokkal 

nem követelhető vissza. 

 

Az Pikk Pakk Jogsinak jogában áll az első vezetési órától számított 3. hónap után, a még le nem vezetett óradíjakat módosítani! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanuló/törvényes képviselő     Pikk Pakk Jogsi képviselője 

 

           Ph. 

 

 


