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KB03 – Képzési tájékoztató

FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ
Jelen tájékoztató a 2013. évi LXXVII. Törvény a felnőttképzésről alapján készült

I.

A képzés általános adatai

I.1.

A képzés megnevezése

SZEMÉLYTAXIS SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ SZOLGÁLTATÓ
TOVÁBBKÉPZÉS (ONLINE KÉPZÉS, E-LEARNING TANANYAG
HASZNÁLATÁVAL)

I.2.

A képzés óraszáma

a tananyag 36 órán keresztül érhető el az e-learning rendszerben

I.3.

A képzés elvégzésével megszerezhető
dokumentum

I.4.

A képzés során nyújtott teljesítmény
ellenőrzésének, értékelésének módja

I.5.

A képzéshez vizsga

I.6.1

A megengedett hiányzás mértéke

I.6.2

I.7.

Tanfolyami igazolás
Sikeres vizsga esetén: Személytaxis személyszállító szolgáltató
vizsgaigazolás
Az e-learning tananyagban található tesztek eredményeinek
azonnali visszajelzése
 nem kapcsolódik
 kapcsolódik;
a vizsgára bocsátás feltétele(i): Az elméleti tananyag(ok)
elsajátítása, a sikeres záróvizsga(k) letétele, a tanfolyam-igazolás
kiállítása, valamint a vizsgadíj megfizetése. Az elméleti vizsgára
bocsátás további feltétele, hogy a közúti járművezetők és a közúti
közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának
részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet 10. §
(1) bek.a pontja szerinti, a tanfolyam megkezdésétől az első
vizsgaeseményig számított időtartam még nem telt el, továbbá a
Résztvevő a GKM rendelet 10. §-ában meghatározott egyéb
feltételeknek is megfelel.
online képzés esetén nem releváns

A megengedett hiányzás mértékének A GKM rendelet szerint, a tanfolyam megkezdésétől az első
túllépése esetén a képzésben részt
vizsgaeseményig, illetve a sikeres elméleti vizsgaeseményig
vevő személyt érintő következmények számított időtartam túllépése esetén új képzést kell indítani.
A felnőttképzési szerződésben foglaltak be nem tartását felek
szerződésszegésként értelmezik.
A KIT Autósiskola képzési tevékenységének folytatásától való
eltiltása esetén a Résztvevőt ért kárt – maximum a Résztvevőre
A képzésben részt vevő személy és a
számított képzési díj erejéig – köteles megtéríteni. Minden egyéb
felnőttképző szerződésszegésének
esetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
következményei
vonatkozó rendelkezései az irányadók.
A Résztvevő tudomásul veszi, hogy ha a vállalt kötelezettségeit
nem teljesíti, úgy a KIT Autósiskola jogosult a szerződést
egyoldalú nyilatkozattal megszüntetni.
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II. A képzés egyedi adatai
II.1.

A képzés helye(i)

Online képzés esetén a helyszín nem kötött.

II.2.

A képzés első képzési napja

A Résztvevő az online képzést az adatainak megadása és az elméleti
képzés díjának megfizetése után kezdheti meg.

II.3.

A képzés befejezésének tervezett
időpontja

90 nap áll a Résztvevő rendelkezésére a tananyag elsajátításához.

II.4.

II.5.

A képzés haladásának tananyagegységekre bontott ütemezése1

A képzési díj - figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását, valamint a képzési díj
megfizetésének a képzés megvalósítása teljesítésével arányban álló ütemezését mértéke egy összegben2 29.800,-Ft

II.5.1

vizsgadíj3 9.200,-Ft (2 SZEV vizsga)

II.5.2

javító- vagy pótlóvizsga díja 4.600.-Ft/tantárgy

II.5.3

fizetésének ütemezése Egy összegben történik a befizetés a képzés megkezdésekor

II.5.4

 nem
A képzés (részben vagy egészben)  igen4
költségvetési vagy európai uniós források
terhére valósul meg a támogatás ténye, megnevezése: nem releváns

II.6.

a támogatás összege: nem releváns
II.7.

A képzésre való jelentkezés módja(i)

online jelentkezés

A képzési programhoz való hozzáférést az ügyfelek, a képzésben részt vevő személyek és a
felnőttképzéséért felelős miniszter részére biztosítjuk. Bővebb információért kérjük, forduljon
ügyfélszolgálatunkhoz.

Zárt rendszerű elektronikus távoktatás esetén nem releváns.
Felnőttképző a feltüntetett képzési díjon felül más jogcímen további díjat – ide nem értve a mulasztott foglalkozás
pótlásának és a sikertelen vizsga megismétlésének díját – vagy költséget nem állapíthat meg a képzésben részt vevő
személy terhére.
3
Ha a képzéshez vizsga kapcsolódik, és a vizsga megszervezésére a felnőttképző jogosult
4
Olyan belső képzés vagy jogszabály alapján szervezett oktatás, képzés, mely részben vagy egészben az
államháztartás terhére nyújtott költségvetési támogatásból vagy európai uniós forrásból megvalósuló oktatás vagy
képzés.
1
2
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