TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉS RENDJÉRŐL
A képzőszerv, tájékoztatási kötelezettsége a képzésben résztvevő számára
(a 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet 2. számú melléklete alapján)
1) A cég név:
cím:
telefon:
e-mail:
honlap:

H&ZS Duó Szolgáltató Kft.
(VARGAKORREKT AUTÓSISKOLA) (továbbiakban: képzőszerv),
6750 Algyő, Fazekas u. 9.
36 (70) 330-4619
info@vargakorrekt.hu
www.vargakorrekt.hu

2) Cégforma:

Korlátolt felelősségű társaság (KFT)

3) Cégbírósági bej.:

06-09-009931

4) Iskolavezető:
e-mail:
telefon:
Fogadó óra:

Varga Zsolt
v.zsolt@vargakorrekt.hu
36 (70) 330-4619
előre egyeztettet időpontban

5) Ügyfélfogadó:
cím:
telefon:
ügyfélfogadás:

6750 Algyő, Fazekas u 9.
36 (70) 4574-937
kedd 10:00 - 18:00

6) Telephely:
telefon:

nincs

7) A TANFOLYAMRA TÖRTÉNŐ FELVÉTEL MÓDJA:
Tantermi és e-learning oktatás esetén is kitöltött és leadott jelentkezési lap és megkötött felnőttképzési
szerződés (18. életévét be nem töltött hallgató a szülővel vagy törvényes képviselővel aláíratni köteles),
valamint az elméleti oktatás díjának megfizetése
8) ELŐIRT EGÉSZSÉGI ALKALMASSÁG: a háziorvosnál ill. egyéb szakrendelésnél beszerezhető
„alkalmassági vélemény”(min: 1-es alkalmassági csoport)
9) TANFOLYAMRA TÖRTÉNŐ BEISKOLÁZÁS FELTÉTELEI (tantermi, e-learning):
- kitöltött JELENTKEZÉSI LAP („Nyilatkozat” kitöltése)
- 24/2005 GKM rendelet szerinti életkor (1. számú táblázat)
- elméleti tandíj befizetése
- vizsgadíj befizetése*
- közlekedésbiztonsági feltétel (nem lehet járművezetéstől eltiltva)
- más kategóriá(k)ban szerzet érvényes vezetői engedély bemutatása és annak fénymásolata
- tanfolyami tájékoztató meghallgatása
- a fentiekben felsoroltak leadása ill. a feltételek megléte
- B+E kategória esetén: érvényes „B kategóriás” nem kezdő vezetői engedély
Vizsgára bocsátás feltételei: a tanfolyamra történő beiskolázás feltételein túl (amennyiben a tanuló határidőre
valamelyik feltételnek nem tesz eleget, úgy a képzőszervnek nem áll módjában vizsgára jelenteni)
Elméleti vizsga esetén:
Az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint 9 hónap telt el. (Az
adott tanfolyam megkezdésétől számított 12 hónapon belül kell sikeres elméleti vizsgát tenni)
- 24/2005 GKM rendelet szerinti életkor (1. számú táblázat)
- igazoltan elvégzett elméleti tanfolyam (Az elvégzett e-learning képzésről a képző elektronikus úton
igazolást állít ki, melyet eljuttat a Tanuló részére)

-

befizetett elméleti vizsgadíj *
orvosi alkalmasságról szóló igazolás
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-

alapfokú isk. végzettséget igazoló bizonyítvány (a 24/2005 GKM rendelet 10. § 4) bekezdés b pontja
szerint)

Járműkezelési vizsga (A kategória) és Rutin vizsga (B+E kategória) esetén:
- sikeres elméleti vizsga megléte
- képzőszerv által biztosított oktatójárművön szakoktató felügyelete mellett levezetett 24/2005 GKM
rendelet szerinti alapóra
- 24/2005 GKM Rendelet szerinti életkor
- befizetett járműkezelési/rutin vizsgadíj *
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsga (továbbiakban: Bü) esetén (B+E kategória):
- sikeres elméleti vizsga megléte
- 24/2005 GKM Rendelet szerinti életkor
- befizetett Bü vizsgadíj *
Forgalmi vizsga esetén:
- a képzőszerv által biztosított oktatójárművön szakoktató felügyelete mellett levezetett „Főoktatás”
24/2005 GKM rendelet szerinti tanóra valamint menettávolságok, és a levezettet órák díjának
megfizetése
- sikeres járműkezelési (A kategória)/ rutin (B+E kategória) és/vagy Bü (B+E kategória) vizsga
- befizetett forgalmi vizsgadíj *
VIZSGÁK ÉRVÉNYESSÉGE, VIZSGAIGAZOLÁS KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI:
- a sikeres elméleti vizsga két évig érvényes, a meghatározott időn belül minden egyéb vizsgát teljesíteni
kell. Amennyiben a tanuló az adott kategóriához tartozó vizsgákat sikeresen nem fejezi be,
minden sikeres vizsgája érvényét veszti. Újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet.
- az adott tanfolyam megkezdésétől számított 12 hónapon belül kell sikeres elméleti vizsgát tenni,
amennyiben a tanuló mentesült az elméleti tanfolyam és a vizsga alól, gyakorlati vizsgáit a vezetési
karton hitelesítésétől számított 12 hónapon belül kell sikeresen teljesítenie.
- Az adott kategória megszerzésére irányuló, a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendeletben meghatározott összes
vizsgakövetelmény teljesítése esetén az utolsó sikeres vizsgaesemény eredményének rögzítését a
vizsgaigazolás elektronikus úton kerül kiállításra és megküldésre (kb. 3 munkanap) a közúti
közlekedési nyilvántartó szerv részére A „Közúti Elsősegélynyújtás” vizsga meglétét a jogosítvány
igénylésénél kell bemutatni. Vizsgára a tanulót, igénye szerint a képzőszerv jelentkezteti a Magyar
Vöröskereszt szervezeténél
10) KATEGÓRIÁS TANFOLYAMON TANÍTOTT TANTÁRGYAK ÉS ÓRASZÁMOK:
Kötelező óraszámok és teljesítendő menettávolságok
Kat
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Főoktatás
városi vezetés
országúti vezetés
hegyvidéki vezetés
éjszakai vezetés
vezetés könnyű terepen

1)
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Érvényes B kategóriás vezetői engedély esetén
A1 alkategória megszerzését követő két éven belül
A1 alkategória megszerzését követő két éven túl
A korlátozott vagy A2 alkategória megszerzését követő két éven belül
A korlátozott vagy A2 alkategória megszerzését követő két éven túl
Amennyiben betöltötte a 24. életévét és nem rendelkezik legalább két éves A2 alkategóriás vezetői engedéllyel

11) GYAKORLATI KÉPZÉSHEZ HASZNÁLT JÁRMŰVEK: 3.sz. melléklet (csak a képzőszerv által
biztosított járművön folytatható képzés)
12) HIÁNYZÁS PÓTLÁSA:
Elméleti képzés:
- Tantermi elméleti foglalkozáson való hiányzást kötelező pótolni, melynek módja térítésmentes konzultáció
(pótfoglalkozás). Megtartásával az esetleges hiányok pótlását, ill. az elméleti vizsgára való minél jobb
felkészülést kívánjuk biztosítani!
Gyakorlati képzés:
- a hallgató és az oktató egyezteti a képzési óra időpontját
- háromszori meghiúsult képzési óra esetén oktatócsere ill. szerződésbontás kezdeményezhető, tanóra a
megbeszélt idő előtt 48 órával mondható le
13) TANDÍJ ÖSSZEGE (2. számú melléklet) ÉS BEFIZETÉSÉNEK MÓDJA:
a képzőszervnél tandíjfizetés történhet
- személyesen a képzőszerv pénztárában
- banki átutalással az PARTISCUM XI Takarékszövetkezet által vezetett 57600125-11096159 (H&ZS Duó
Szolgáltató Kft) számú bankszámlára (az átutalás közleményében fel kell tüntetni a hallgató nevét
(amennyiben nem azonos a jogosult bankszámla tulajdonosával), valamint a befizetett díj megnevezését
(vizsgadíj, tandíj – tandíj esetében a tanórák számát is))
14) TANTÁRGYAK HALLGATÁSA ÉS VIZSGÁJA ALÓLI MENTESÍTÉS:
Az alább felsorolt képesítéssel rendelkező tanulókat -az „A” és „B” kategória a tanfolyam adott tantárgyának
foglalkozásain a részvétel alól az iskolavezető mentesíti. A vizsgakötelezettség alóli mentesítés
kezdeményezése, a felmentés alapjául szolgáló -az iskolavezető által hitelesített -okirat fénymásolatának a
jelentkezési laphoz való csatolásával történik. A vizsgakötelezettség alóli mentesítést a kérelemre a
vizsgaközpont engedélyezi.
Az egyes kategóriák és egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alól adható felmentések
Mentesítések a „szerkezeti és üzemeltetési ismeretek” és a „biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” tan- és
vizsgatárgyakból - bármely egyetemen, főiskolán szerzett gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöki vagy
üzemmérnöki oklevél; gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöktanári oklevél; gépész-, autógépész-,
közlekedés üzemmérnöki műszaki tanári oklevél; szakirányú műszaki oktatói oklevél.
A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Karon és a jogelőd Katonai
Főiskolán szerzett harcjármű üzemben tartó szakos oklevél; katonai gépjármű üzemeltető szakos oklevél;
gépjármű technikus tiszti képesítés; harcjármű üzemeltetői üzemmérnök.
- „Műszaki ismeretek” szakos szakoktatói oklevél (vagy ezzel egyenértékű képesítés). Technikusi oklevél
(szakközépiskolai érettségi); közúti járműgépész; közlekedésgépész; gépjármű-technikai; gépjárműüzemi;
mezőgazdasági gépész; mezőgazdasági gépjavító; építőgépész; gépjárművezető és -karbantartó.-Szakképesítés szakmunkás bizonyítvány autószerelő; anyagmozgatógép-szerelő; építőgép-szerelő; mezőgazdasági gépszerelő;
gépjárművezető és -karbantartó; mezőgazdasági gépész; fakitermelési gépkezelő; állattartó telepi gépész;
kertészeti gépész; növénytermesztő gépész; erdőgazdasági gépész; mezőgazdasági gépszerelő és
gépüzemeltető; mezőgazdasági gépjavító és karbantartó.
- A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében szerzett gépjárműkezelői bizonyítvány. A felsorolt
szakképesítéseket adó oktatási intézmények hallgatói részére iskolai tantervbe építetten szervezett közúti
járművezetői tanfolyam esetén a felmentés megadható, a vizsgaigazolás azonban csak az érettségi bizonyítvány
(technikusi oklevél, szakmunkás végzettséget, illetve szakképesítést igazoló bizonyítvány) bemutatása esetén
állítható ki. Ha a felmentést szervezetten megkérte az iskola, de a vizsgázó a felmentéshez szükséges iskolai
végzettségét igazoló okiratot (még) nem tudja bemutatni, a felmentett tárgyakból a vizsgázó kérheti a vizsga
letételét. Valamennyi vizsga sikeres letétele esetén -az egyéb feltételek teljesülése mellett -a vizsgaigazolást a
vizsgázó részére ki kell adni.
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A mentesítési kérelmek elbírálásakor a szakma megnevezését és a szakképesítés szakmai tartalmát kell
meghatározónak tekinteni
A „Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” vizsgatárgy alóli további mentesítések
A „Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” vizsgakötelezettség alól mentesül a 11. § (3) bekezdés c) pontja
értelmében, aki meglévő „Lassú jármű” vezetői igazolványa alapján mezőgazdasági vontató vezetésére „T”
kategóriás vizsgát kíván tenni.
Mentesítések a „Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás” tan-és vizsgatárgyból: Munkavédelmi szakképzés
keretében szerzett szakképesítés munkavédelmi szakmérnöki oklevél; munkavédelmi üzemmérnöki oklevél;
felsőfokú munkavédelmi szakképesítő egyetemi tagozaton szerzett oklevél; munkavédelmi technikusi oklevél;
középfokú munkavédelmi szakképesítő oklevél.
-A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében 1993. január 1-je után tett sikeres vizsga a „Munkavédelem,
tűzvédelem, szállítás” vizsgatárgyból.
Elsősegély: A jogosítvány kiadásához 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; dietetikusi;
mentőtiszti; gyógytornász; egészségügyi szakoktatói; diplomás ápolói 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 vagy 1984.
január 1-je után bármely járműkategóriára vezetői engedélyt; „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt;
„Mezőgazdasági vontató”, „Segédmotoros kerékpár”, „Lassú jármű” kategóriában közúti járművezetői
jogosultságot szerzett. Valamint a 24/2005. GKM rendelet 3. számú mellékletének 4.1.4.3 pontjában foglaltak
szerint.
15) A TANULÓ ÁTHELYEZÉS ÉS A TELJESÍTETT OKTATÁSRÓL SZÓLÓ IGAZOLÁS KIADÁSÁNAK
MÓDJA, A TANULÓ - ÁTHELYEZÉS KÖVETKEZMÉNYEI:
- tanuló áthelyezés esetén a képzőszerv leigazolja a hallgató teljesített elméleti /és/vagy/ gyakorlati
óraszámait valamint a levezetett km-ek számát
- az igazolás kiadása az ügyfélszolgálaton történik, három munkanapon belül (a szolgáltatás térítésmentes!),
amennyiben a tanulónak nincs tartozása a képzőszerv felé
- tanuló áthelyezés esetén a képzőszerv és a tanuló közötti szerződés automatikusan megszűnik
16) OKTATÁS HELYSZÍNEI: a képzési szolgáltatás a képzőszervnél történik, vagy azzal vállalkozói
szerződésben álló, érvényes engedéllyel rendelkező alvállalkozónál: 6750 Algyő, Sport u. 5. ; Szeged, Etelka
sor 1-3., 6724 Szeged, Bakay Nándor u. 48. (Bü képzés)
17) PÓTÓRÁK IGÉNYLÉSÉNEK MÓDJAI: lsd. 12) pont alatt
18) A KÉPZÉS FELÜGYELETÉT ELLÁTÓ HATÓSÁG:
- Engedélyező hatóság:
Innovációs és Technológiai Minisztérium (1011 Budapest, Fő út 4450.)
- Felügyeletet ellátó hatóság:
KAV Közlekedés Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.
Dél-alföldi Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály
Csongrád Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály (6728
Szeged, Kereskedő köz 3-5; +36 62/681-611; csongrad@kavk.hu)
Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal
Foglalkoztatási és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi
Osztály (6728 Szeged, Kereskedő köz 3-5.(„D” épület); +36 62/680532)
- Tulajdonosi felügyelet:
H&ZS Duó Szolgáltató Kft. (6750 Algyő, Fazekas u. 9.; +36 70 4574 937)
- Törvényességi felügyelet:
Szegedi Törvényszék Cégbírósága (6722 Szeged, Tábor u. 4.)
19) A TANULÓ / VIZSGÁZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI:
Jogai:
- szerződéskötés előtt megismerni a képzés feltételeit
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-

a tantermi elméleti tanfolyamon a mulasztást pótolni kell, mely térítésmentes (max. egy új tanfolyam
lehallgatására jogosult 3 hónapon belül)
E-learning elméleti oktatás esetén igénybe veszi a képzéséhez rendelkezésére bocsájtott elektronikus
tananyagokat és a rendszerben található szolgáltatásokat a képzés ideje alatt. Tudomásul veszi, hogy
a képzőszerv jelen szerződésben szabályozott képzés során teljesítményét értékelni és ellenőrizni jogosult
és egyben köteles
o A Tanuló a felhasználási jogosultságát másnak nem engedheti át
o A Tanuló számára az e-learning képzésben való részvétel időtartama korlátozott, azaz meghatározott
időtartam alatt végezheti el a képzést. A Tanuló számára az e-learning képzés során a tananyag
felhasználására, az e-learning tananyag lejátszására rendelkezésére álló idő is korlátozott.
o 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 Rendszer fejlesztője 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
o A képző kizárja a felelősségét a Tanuló által használt felhasználónevének és jelszavának más
személy által történő felhasználása következményeként felmerülő károkért és veszteségekért,
függetlenül attól, hogy ez a felhasználás akár a Tanuló tudomásával, akár anélkül történik. A Tanuló
viszont felelőssé tehető más személy által a felhasználónév és jelszó felhasználásával okozott károkért
o A Tanuló tudomásul veszi, hogy az e-TITÁN Rendszer használata és az e-learning képzés elvégzése
során a Rendszerben a Tanuló által használt számítógépének egyes adatai és IP címei naplózásra
kerülnek.
o Az e-TITÁN Rendszer az e-learning képzés megkezdésekor automatikus üzenetben továbbítja az
Innovációs és Technológiai Minisztérium részére a rendeletben meghatározott adatokat

-

a képzőszerv által kihirdetett elméleti vizsgaidőpont előtt 8 nappal módosítani azt (akadályoztatás esetén
egyéni vizsgaidőpont kérhető)
szerződést bontani
tanuló jogosult az oktatást bármikor megszakítani, azonban a megkezdett elméleti oktatás, vagy a
gyakorlati oktatás díja megtérítendő
oktatójármű típusát megválasztani (iskolavezetővel egyeztetve)
a kötelező (minimális) óraszámok teljesítése után vizsgázni (az oktató csak javasolhat pótórát)
a képzés és a vizsgáztatás ellen panasszal élhet

Kötelezettségei:
- az elméleti tandíjat és a vizsgadíjakat előre megfizetni, valamint a tárgy hónapban levezetett gyakorlati
órák díját, a tárgy hónapot követő hónap 3. munkanapjáig megfizetni (Amennyiben a tanuló nem kér
részletfizetést, úgy az alap gyakorlati órák díját az első gyakorlati óra megkezdése előtt köteles befizetni).
Minden esetben szolgáltatást akkor biztosítunk, amennyiben a díjfizetés rendezve van befizetési
bizonylaton vagy számlán.
- öltözetével, magatartásával nem zavarhatja a képzés, vizsgáztatás rendjét
- a képzés alatt az oktatói utasításokat betartani
- ha az orvos a vizsgálata során korlátozást ír elő (szemüveg vagy kontaktlencse) a tanuló köteles mind a
vezetés, mind a vizsgák során tartalék szemüveget vagy kontaktlencsét magával hordani. Amennyiben a
rendeletnek nem tesz eleget az oktatás és a vizsga nem tartható meg. A vizsga akkor sem tartható
meg, ha a vizsgán nem tudja bemutatni a következő okmányokat: Személyi igazolvány vagy arcképes
igazolvány, kategóriás vezetői engedély, Moped engedély.
- A befizetett vizsgadíjat a Vizsgabizottság felhasználtnak tekinti, így csak újabb vizsgadíj befizetése után
vizsgázhat. Ez okból elmaradt vizsga nem sikertelen vizsga! A vizsgán szemüveg, kontaktlencse, vagy
okmányok hiánya miatt a vizsga nem tartható meg, az anyagi felelősség a tanulót terheli.
- forgalmi pótvizsga esetén egy képzési óra díját megfizetni
- vizsgabiztost döntésének meghozatalában semmilyen módon nem befolyásolhatja
- a munkavédelmi előírásokat betartani, kiemelten a motoros oktatás közbeni kötelező öltözetre (A
kétkerekű járművek vezetőinek oktatása során a tanuló felszerelése: a) bukósisak, b) szemüveg (a
bukósisak kialakításától függően), c) protektoros hosszúnadrág és protektoros dzseki, d) protektoros
kesztyű, e) magas szárú, zárt cipő vagy csizma, f) elől-hátul „T” betűjelzéssel ellátott, tanulónként eltérő
5
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színű vagy számozott tanulómellény, g) a főoktatás és a vizsga során a tanuló és az oktató közötti
kapcsolatot rádió adó-vevő készülékkel kell biztosítani.1)
Amennyiben a tanuló a kötelezettségeinek, nem tesz eleget a képzőszervnek jogában áll a szerződés
felbontása!

20) VIZSGADÍJAK **:
- számítógépes elméleti vizsga (A, B, BE) - KRESZ
- számítógépes elméleti vizsga (BE) – Szerkezeti üzemeltetés
- számítógépes elméleti vizsga (BE) – Munkavédelmi-, tűzvédelmi és szállítási ismeretek
- biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés (BE)
- járműkezelési vizsga (A)
- rutin vizsga (BE)
- forgalmi vizsga (A,B,BE)
- elsősegély vizsgadíj:

4.600 Ft
4.600 Ft
4.600 Ft
4.400 Ft
4.700 Ft
3.500 Ft
11.000 Ft
8.200 Ft

* Vizsgákra a képzőszerv jelenti a hallgatót, ezért a vizsgadíjakat is a képzőszerv pénztárában kell befizetni
vagy a képzőszerv bankszámlájára átutalni.
** A vizsgák díját a 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza; a díjak esetleges
változásáért a képzőszerv semmilyen módon nem felel, és azt a tanulóra áthárítja.
21) A VEZETŐI ENGEDÉLY KIADATÁSÁVAL KAPCSOLATOS, FŐBB TUDNIVALÓK:
A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes
szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 14. § (5) bekezdése értelmében a sikeres vizsgáról a
közlekedési hatóság vizsgaigazolást állít ki, amelyet elektronikus úton továbbít a közúti közlekedési
nyilvántartó szerv részére.
A vöröskeresztes igazolást, az eredeti orvosi szakvéleményt valamint a személyes okmányait a vizsgázóknak a
közúti közlekedési nyilvántartó szervnél kell bemutatni a vezetői engedély kiváltásakor.
Algyő, 2019. március 27.
Varga Zsolt
iskolavezető

1.Számú Melléklet :
Kategória
A
A (A2-vel két éven túl)
B
BE
Életkor
24 év
20 év
17 év
18 év
A megjelölt életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb
2. SZÁMÚ MELLÉKLET:
Megnevezés
A
B
BE

Elmélet
20.000 Ft
20.000 Ft
40.000 Ft

3. számú melléklet
GYAKORLATI KÉPZÉSHEZ HASZNÁLT GÉPJÁRMŰVEK
Kat.
Típus

Gyakorlat
4.600 Ft / tanóra
4.600 Ft / tanóra
5.500 Ft / tanóra

Forgalmi rendszám

A felszerelést a.) – e.) pontig a tanuló köteles biztosítani magának. A képzőszerv a felszerelés f.) és g.) pontját
biztosítja.
1
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B
B
B+E

Opel Corca 1.7
Opel Cora 1.7
Volkswagen Touran
Hapert EA

JIA752
KPF414
NLV795
WCP296

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
1. Adatkezelő megnevezése: Varga Hajnalka(H&ZS Duó Szolg. Kft)
1.1 Adatkezelő elérhetőségei:
Székhely:
6750 Algyő, Fazekas u. 9.
Telefon / E-mail:
36 70 45 74 937 / info@vargakorrekt.hu
1.2 Adatkezelő honlapja:

www.vargakorrekt.hu

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
- az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről: https://www.naih.hu/files/GDPR_TXT_HU.pdf
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény:
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV
- az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0300100.TV
- a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól
szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?dbnum=1&docid=A0500024.GKM&mahu=1
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0000100.TV
3. A szerződés megkötéséhez, illetve teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés
3.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
személyes adat
név , születési név, anyja neve, születési hely és idő, állampolgárság, lakcím,
értesítési cím, telefonszám, e-mail cím, személyazonosító okmány adatai,
vezetői engedély adatai, nyilatkozat alapfokú iskolai végzettségről, felmentést
igazoló
okmány
adatai,
egészségügyi
alkalmasságának
adatai,
járművezetéstől eltiltás adatai, okmányai visszavonásának adatai, után
képzési kötelezettségére vonatkozó adatai, vezetési jártasság igazolására
vonatkozó adatai, tanfolyammentes vizsgára kötelezésének adatai,
kényszergyógyítás vagy kényszergógykezelés ténye, soron kívüli egészségi
alkalmassági igazolás adatai, rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatának adati
Gondviselő neve, telefonszáma, e-mail címe

adatkezelés célja
a szerződés teljesítése érdekében a
közúti járművezetői vizsgához a
vizsgázó személy 24/2005. (IV.21.)
GKM rendelet szerint előírt adatainak
vizsgáztató közlekedési hatóság
általi regisztrálása
16. életévét be nem töltött gyermek
feletti szülői felügyeletet gyakorló
személy azonosítása

3.2. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, illetve az a szerződés megkötését
megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.Az Adatkezelő tájékoztatja Önt arról, hogy a
személyes adatszolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul és a szerződés kötésének előfeltétele. Amennyiben Ön
személyes adatainak kezeléséhez nem járul hozzá, illetve nem teljesíti az adatszolgáltatást, úgy a szerződés nem jön
létre.
3.3. Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő a személyes adatait a szerződésből fakadó követelések érvényesíthetőségének elévüléséig, valamint a
kapcsolódó jogszabályok által előírt időtartamig, de legalább a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény számviteli
bizonylatok megőrzési kötelezettségére vonatkozó rendelkezések szerinti időtartamig, azaz8 évig kezeli.
4. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések
4.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő férhet
hozzá annak érdekében, hogy az Adatkezelő teljesítse az Ön és az Adatkezelő között létrejött szerződést. Az Adatkezelő
adatfeldolgozókat vesz igénybe egyes adatkezelési műveletek elvégzéséhez. Az E-Educatio Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59.), mint adatfeldolgozó biztosítja az e-Titán Rendszert,
melyben az Ön személyes adatai rögzítésre kerülnek. Az Adatkezelővel megbízási jogviszonyban álló Szakoktatók, mint
adatfeldolgozók a személyes adatok gyűjtését és rögzítését végezhetik.
Az e-Titán Rendszer az e-learning rendszerű elméleti képzés megkezdésekor, illetve a képzés befejezésekor továbbítja a
közlekedési hatóság részére a közúti járművezetők és közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának
részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV.21.) GKM rendeletben meghatározott adatokat.
Az Adatkezelő a Szakoktató kiválasztását követően továbbítja az Ön adatait a vele megbízási jogviszonyban álló
Szakoktatónak a gyakorlati képzés megkezdése érdekében. Előfordulhat továbbá, hogy az Adatkezelőnek jogszabályi
előírás alapján hatóságok vagy kormányzati szervek részére át kell adnia az Ön személyes adatait. Átadhatunk továbbá
Önnel kapcsolatos személyes adatokat akkor is, ha ezt nemzetbiztonsági, jogérvényesítési vagy egyéb közérdekű

7

szempontból szükséges. Az Adatkezelő a hatóságok részére –amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét
megjelölte –személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges.
4.2. Adatbiztonsági intézkedések
A tényleges adatkezelés az e-Titán Rendszerben történik. Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról,
hogy a személyes adatát védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása
ellen. Így például a hozzáférés célhoz kötött, a hozzáféréshez jogosultak köre korlátozott és pontosan nyilvántartott.
5. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai
5.1. A tájékoztatás kéréshez (hozzáféréshez) való jog
Ön az 1.1 pontban megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet az alábbiakról:
-az Adatkezelő milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból és mennyi
ideig kezeli,
-az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek
továbbította a személyes adatait.
Az Adatkezelőaz Ön kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.
5.2. A helyesbítéshez való jog
Ön az 1.1 pontban megadott elérhetőségeken, valamint az e-Titán Rendszeren belül biztosított felületeken keresztül
kérheti, hogy az Adatkezelő helyesbítse személyes adatait, továbbá önállóan módosíthatja megadott e-mail címét. Az
Adatkezelő a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött
levélben, vagy a bejelentés helyén értesíti.
5.3. A törléshez való jog
Ön az 1.1 pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését, ha az
alábbi indokok valamelyike fennáll:
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
- Ön visszavonja hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
- Ön tiltakozik, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
- az Ön személyes adatait jogellenesen kezelték;
- a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség
teljesítéséhez törölni kell;
- a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan
került sor.
- A törlési kérelmet az Adatkezelőindokolatlan késedelem nélkül teljesíti, továbbá a törlési kérelem teljesítéséről vagy a
törlési kérelem jogszerű indokon alapuló megtagadásáról az Ön által megadott elérhetőségen értesíti.
5.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az Ön 1.1 pontban megadott elérhetőségeken keresztül benyújtott kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az
alábbiak valamelyikének teljesülése esetén:
- ha Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozhat, amely
lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
- az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozhat, amíg megállapításra
nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.
Az Adatkezelő a korlátozott személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak
védelme érdekében, vagy az unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti. Az Adatkezelő Önt a
korlátozás feloldásáról köteles előzetesen tájékoztatni.
5.5. A tiltakozáshoz való jog
Ön az 1.1 pontban megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő a személyes
adatait
- közvetlen üzletszerzéscéljából,
- az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett
feladat végrehajtásához,
- az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése céljából,
- tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kezeli.
Tiltakozás esetén, ha az a közvetlen üzletszerzésre vonatkozik, úgy az Adatkezelő a továbbiakban közvetlen
üzletszerzés érdekében az Ön személyes adatait tovább nem kezeli.
Egyéb esetben az Adatkezelő a tiltakozást indokolatlan késedelem nélkül megvizsgálja és annak megalapozott ságáról
döntést hoz, a döntésről pedig Önt írásban tájékoztatja.
5.6. Az adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy az Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben
használt, géppel olvasható formátumban megkapja, valamint jogosult arra is, hogy – ha ez technikailag megvalósítható –
kérje az Adatkezelőtől személyes adatainak egy másik adatkezelőhöz továbbítását.
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6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek
Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén kérjük, hogy először vegye fel a kapcsolatot az Adatkezelővel az 1.1
pontban megadott elérhetőségeken keresztül, a helyzet békés, megegyezésen alapuló rendezése érdekében.
Amennyiben a helyzet nem kerül rendezésre tárgyalásos úton vagy nem kívánja ezt a módot igénybe venni, úgy a
következő jogérvényesítési lehetőségei vannak:
- A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat, az alábbi elérhetőségeken: Székhely:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: +36 (1) 391 1400 Fax:
+36 (1) 391 1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu
Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per
elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per –az Ön választása szerint –a lakóhelye szerinti törvényszék előtt
is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg:
http://birosag.hu/torvenyszekek).
7. Értelmező rendelkezések
- Személyes adat: az Önnel kapcsolatba hozható adat, így például az Ön neve, email címe, arcképe, hangja, azonosító
jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző
ismeret, valamint az ezekből levonható következtetés.
- Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul és
amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok –teljes körű vagy egyes műveletekre
kiterjedő–kezeléséhez.
- Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy (pl. korlátolt felelősségű társaság), illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet (pl. egyesület), amely meghatározza az adatok kezelésének célját, illetve meghozza és
végrehajtja vagy végrehajtatja az adatkezelésre vonatkozó döntéseket.
- Adatkezelés: az adatokon végzett művelet, így például a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése,
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, törlése, megsemmisítése, képvagy hangfelvétel készítése stb.
- Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
- Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, így például az adatok
tárolásának biztosítása, könyvelési feladatok ellátása.
- Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
8. Egyéb
8.1. Jelen adatkezelési tájékoztató 2018. május 25-én lép hatályba.
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