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1.1. Ügyfélfogadás:
helye:
2400. Dunaújváros, Vasmű út 39. II. emelet 208 szoba
ideje:
munkanapokon :
12.00 -től
16.00 -ig
szünnap:
péntek
1.2. A helyhezkötött képzések helyszínei
1.2.1. Alaptanfolyam:
CSILLAGHÁZ: Dunaújváros, Vasmű út 39. II. emelet 208 szoba;
1.2.2. Gyakorlati tanpálya:
Dunaújváros, Budai N. A. úti motoros rutinpálya
Dunaújváros, Innopark Kht. Magyar út 106.
1.3. Tanfolyamra való felvétel módja:
Irodánkban, az ügyfélfogadási idő alatt a kellő szóbeli tájékoztatás után, a jelentkezéshez szükséges
okmányokat átveheti:
Tanfolyamdíj csekk
Írásos tájékoztató
A kitöltött lapot a szükséges kiegészítésekkel ugyanitt leadhatja.:
1 db igazolvány fénykép
Körzeti orvos eü. alkalmassági igazolás
-úrvezetői
1-es csoport
-állásvállalásos 2-es csoport
Elsősegélyből a felmentésre jogosító irat fénymásolata (az eredeti irat bemutatása
mellett)
Befizetési csekk
Az ügyintéző ellenőrzi, hogy a megfelel-e az előírt feltételeknek:
betöltött 17,5. életkor
8 általános iskolai végzettség (javasolt ellenőrizni)
egészségi alkalmasság (javasolt ellenőrizni)
közbiztonsági alkalmasság
utánképzési kötelezettségnek eleget tett
Ha megfelelt, írásbeli felnőttképzési szerződést kötünk a képzésre vonatkozóan majd
létszámnyilvántartásba vesszük.
Az orvosi alkalmasságról szóló igazolás, illetőleg az alapfokú iskolai végzettség meglétének
igazolása hiányában is megkezdhető, illetőleg befejezhető az elméleti képzés. Ezekről a tanulónak
elegendő nyilatkoznia, azonban fontos, hogy ezen feltételek ellenőrzése az első elméleti vizsga előtt
történik a közlekedési hatóság részéről és nem teljesülése esetén a vizsgára bocsátás megtagadása
történik.
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A KÉPZÉS MENETE
2.1. Mentesítés:
A mozgáskorlátozott, a siket, valamint az olyan tanulót aki a magyar nyelvet nem (vagy nem eléggé
jól) beszéli, a tanfolyam elméleti tantárgyainak foglalkozásain való részvétel alól /kérésére/ az
iskolavezető mentesíti.
A mentesített tanulók felkészítése pótfoglalkozásokon, annak díjszabásával történik.

2.2. Segédanyagok:
Az eredményes felkészüléshez a tanfolyam során számítógépes teszt oktató és vizsgáztató
programot illetve könyveket, tesztlapokat, biztosítunk az irodánkon keresztül letéti díj ellenében.

2.3. Vizsga okmányok:
A személyi azonosságot igazoló okiratot, a lakcím nyilvántartó kártyát a vizsgázó valamennyi
vizsgára köteles magával vinni és azt a vizsgabiztosnak bemutatni illetve átadni.

2.4. Elméleti oktatás:
2.4.1 Tanfolyami képzés
Folyamatosan, kellő jelentkező esetén indul.
Az előadásokról maximum 10 %-ot (2 órát) lehet igazoltan távol lenni! Ha a tanuló a megengedett
óraszámnál többet hiányzik, a kimaradt témaköröket pótfoglalkozásokon az irodánkban térítés
ellenében lehet pótolni, ill. lehetőség van a soron következő tanfolyamokon díjmentesen részt venni
azokon az órákon, amelyeken előzőleg nem volt jelen.
Tantárgyak:
Közlekedési ismeretek
Járművezetés elmélete
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
Elméleti oktatás kötelezően előírt minimális óraszáma: 22 óra (6 oktatási nap)
Az iskola által leadandó elméleti óraszám:
24 + minimum 4 óra
Tanóra időtartama: 45 perc + 10 perc szünet
2.4.2 E-learning képzés
A képzés jelentkezés és a tanfolyamdíj befizetése után "azonnal" indulhat.
A képzés végén kap egy igazolást amit iskolánknál kell leadni.
Szükség esetén –külön díj ellenében- konzultációs lehetőséget biztosítunk.
E-learning képzés esetén a meghatározott oktatási idő akkor tekinthető teljesítettnek, ha az elearning képzést a tanuló elvégezte és erről a képző szerv igazolást állított ki
További feltételek az 3.sz. mellékletben

2.5 Elméleti vizsga
Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét elvégezte és az első
vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el és
legalább 18 évnél 3 hónappal fiatalabb, a vizsga díját az iskolába, vagy a közlekedési hatóság
számlájára befizette.
Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le
sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető
ismét elméleti vizsgára.
12 hónapos határidőt a 2013. október 1-jét követően megkezdett elméleti képzésben résztvevők
esetében kell alkalmazni.
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A közlekedési hatóságtól kapott engedély alapján az írásbeli, vagy a számítógépes elméleti vizsga
helyett az a – szakorvosi igazolással rendelkező – hallássérült személy, aki a magyar jelnyelvet
használja, kérésére magyar jelnyelven, a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékében
nyilvántartott jelnyelvi tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet.”
A vizsga helye: közlekedési hatóság Dunaújvárosi irodája Dunaújváros, Október 23. tér 10-11.

2.6. Gyakorlati oktatás:
Az eredményes felkészüléshez szükséges óraszám egyéni képességeken múlik, amely
tendenciaszerűen az életkorral is összefügg, de általánosítható igazságot nem lehet megállapítani.
a) A vezetési gyakorlatra közúton, csak sikeres elméleti vizsgát követően, a gyakorlati óradíjak az
iskolához való befizetése után kerülhet sor. A vizsgáztatást december 1-je és március 1-je között
szüneteltetni kell. November hónapban a hirtelen változó út és időjárási viszonyokra tekintettel a
vizsgák megtartásáról a közlekedési hatóság jogosult dönteni.
b) Igény esetén az oktatáshoz szükséges járművet -térítés ellenében- biztosítja az iskola.
c) A saját motorral rendelkezőknek a jármű üzemeltetésre eső díjat nem kell megfizetni.
d) A motorkerékpár üzemeltetéséért, annak épségéért a tanuló vagy szülője (törvényes képviselője)
vállal anyagi felelőséget.
e) Amennyiben saját járművön kíván tanulni, annak meg kell felelnie hogy az A2” alkategóriába
tartozó az oldalkocsi nélküli motorkerékpár, amelynek hengerűrtartalma legalább 395 cm3, a
motor teljesítménye legalább 20 kW, de nem több 35 kW-nál, a motorkerékpár
teljesítmény/tömeg aránya nem haladja meg a 0,2 kW/kg-ot. Amennyiben a motorkerékpár
elektromos motorral van felszerelve, annak teljesítmény/tömeg aránya legalább 0,15 kW/kg.
f) A tanuló kiértesítését a vezetés megkezdéséről az oktató személyesen vagy levélben
kezdeményezi a tanuló által a jelentkezéskor megjelölt címen. A további vezetések idejéről és
kiindulási helyéről személyesen állapodnak meg az oktatóval, a szabadidejük egyeztetése után.
Az oktatók a hét munkanapjain (esetenként más napokon is) dolgoznak.
g) A levezetett órákat a tanuló és az oktató az aláírásukkal igazolja a vezetési kartonon. A tanóra
50 perc. Amennyiben kifogás van a tanulmányi idő érdemi eltöltésével kapcsolatban (pl. az
oktató késve jelent meg, korábban távozott, az oktatási idő egy részében magánügyeit intézte) a
tanuló tagadja meg az oktatási óra igazolását és az esetet jelentse az iskolavezetőnek.
h) Amennyiben a tanuló vezetési gyakorlaton halaszthatatlan elfoglaltsága miatt előre láthatóan
nem tud megjelenni, azt az oktatónak (személyesen vagy telefonon) két nappal előbb jelezze. A
bejelentést az iskola ügyfélszolgálati irodájában is lehet kezdeményezni. Ennek elmulasztása
esetén az oktató a helyszínen várakozik, de a megbeszélt foglalkozás időpontja után 20 perccel
eltávozhat. Ebben az esetben a tanuló egy óra oktatási óradíjat köteles megfizetni pótcsekken, ha
az oktató úgy látja.
i) Ha a foglalkozáson az oktató a tervezett időben nem jelenik meg (pl. műszaki hiba vagy baleset
miatt), úgy a tanuló 20 perc várakozás után távozhat. Ebben az esetben tandíjat természetesen
nem fizet..
j) Ha a gyakorlati vizsga az oktató hibájából nem sikerül (pl.: oktató nem jelenik meg a vizsgán) a
pótvizsga díját az oktató fizeti meg.
k) Amennyiben a hallgató úgy érzi, hogy oktatójával nem alakult ki az eredményes tanulást
szolgáló munkakapcsolat, másik oktatót választhat. Hasonló jogokkal az oktató is rendelkezik.
Az oktatócserét az ügyfélszolgálatnál vagy az iskolavezetőnél kell kérni.
l) A tanuló számára az oktatás (vizsgáztatás) során előírt öltözék:
a) bukósisak,
b) szemüveg (a bukósisak kialakításától függõen),
c) protektoros hosszúnadrág és protektoros dzseki,
d) protektoros kesztyû,
e) magas szárú, zárt cipõ vagy csizma,
f) elöl-hátul „T” betûjelzéssel ellátott, tanulónként eltérõ színû vagy számozott tanulómellény,
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g) a fõoktatás és a vizsga során a tanuló és az oktató közötti kapcsolatot rádió adó-vevõ
készülékkel kell biztosítani.”
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2.6.1. Alapoktatás (járműkezelési gyakorlatok):
Az alapoktatás során a jármű feletti uralmat (jármű technikai kezelését, manőverezési feladatokat)
és a jármű biztonsági ellenőrzési feladatait kell elsajátítania, elsősorban forgalommentes helyen.
Minimális óraszám:
6 óra
A kötelező óraszámok levezetése után a megfelelő tudásszint, és betöltött 18. életév elérését
követően járműkezelési vizsgát tehet, ennek időpontját az oktató határozza meg a tanulóval való
egyeztetés után.
A vizsga helye: FM-i KH Közlekedési Felügyelőség Dunaújvárosi vizsgapálya
Dunaújváros, Budai N. A. u. (VOLÁN telep mellett)
2.6.2. Főoktatás (forgalmi gyakorlatok):
A sikeres járműkezelési vizsga után kerülhet rá sor. Az oktatás során a tanulóknak meg kell
ismernie a biztonságos, előrelátó, együttműködő járművezetés alapelemeit.
Minimális óraszámai:
városi vezetés
8,0 óra
országúti vezetés (100 perc; 80 km)
2,0 óra

2.7. Gyakorlati vizsga
Az első gyakorlati vizsgát megelőzően a tanuló kérelmére a jelentkezési lapon feltüntetett,
eredetileg megszerezni kívánt vezetői engedély kategóriát a közlekedési hatóság módosítja,
amennyiben a kérelmezett vezetői engedély kategória elméleti képzési és vizsgakövetelményei az
eredetileg megszerezni kívánt vezetői engedély kategóriával azonosak. E tekintetben azokat a
vezetői engedély kategóriákat kell azonosnak tekinteni, amelyeknek
a) a kötelezően előírt elméleti óraszámai,
b) az elméleti vizsga során számon kért vizsgatárgyak száma és megnevezése és
c) az elméleti vizsgatárgyanként a kérdések száma megegyezik.
Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki a 16 kötelező óraszámot és az 240 km menettávolságokat
igazoltan teljesítette, a vizsga díját az iskolába, vagy a közlekedési hatóság számlájára befizette.
A forgalmi vizsga időpontját az oktató határozza meg a tanulóval való egyeztetés után.
A vizsga helye: Dunaújváros, és/vagy Dunaújváros környéke

2.8. Elsősegélynyújtó tanfolyam:
Az elsősegélynyújtás vizsgával nem rendelkező vagy felmentéssel nem rendelkező hallgatóknak
elsősegélynyújtó tanfolyamot kell elvégezni és annak anyagából vizsgázni kell. Jelentkezni a
Magyar Vöröskeresztnél lehet (Dunaújváros, Városháza tér 1. VIII. em.).
3. Egyéb:
a) A képzés, vizsgáztatás díját az iskolánál kiadott csekken, átutalással, vagy az ügyfélfogadó
irodában, készpénzben lehet kiegyenlíteni, akár több részletben is.
b) Ha tanulmányait a tanuló a képzés egy részének elvégzése után (pl.: elmélet vagy a vezetés
megkezdése után) másik autósiskolánál akarja folytatni, azt irodánkban be kell jelenteni, ahol
igazolást kap az addig megszerzett vizsgákról, levezetett óráiról.
c) A gyakorlati vizsgákat a sikeres KRESZ-vizsga időpontjától számított 2 éven belül be kell
fejezni.
d) A közlekedési hatóság az önhibáján kívül eső feltételek hiánya miatt meghiúsult vizsgaesemény
esetében a vizsgázó új vizsgát kizárólag a közúti járművezetők és a közúti közlekedési
szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő
díjakról szóló miniszteri rendeletben meghatározott vizsgadíj ismételt befizetése után tehet.
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e) Ha a vizsgán valamely vizsgatárgyból nem felel meg, három munkanap nap után tehet újabb
vizsgát.
f) PAV vizsgálatra az ötödik sikertelen forgalmi vizsga után kell jelentkezni.
g) A tanuló titoktartást kérhet az iskolától és az oktatótól a személyiségi jogait érintő kérdésekben.
h) A tanulónak a képzőszerv tanulmányi és pénzügyi rendelkezéseit be kell tartania.
i) Az elméleti, gyakorlati foglalkozásokon a tanuló vezetésre képes állapotban és az oktatási
körülményekhez igazodó öltözetben köteles megjelenni.
j) A tanuló a tanfolyami órákra készül és az oktatói utasításokat követi (különösen a gyakorlati
vezetésnél, ahol az oktató minősül a jármű vezetőjének).
k) A munka-, baleset- és tűzvédelmi előírásokat a tanuló köteles betartani.
l) Az oktatás során a képzéssel kapcsolatos kérdéseire, problémáira az oktatójától vagy az
ügyfélszolgálati irodában lévő ügyintézőtől kaphat választ.
m) Ha ez nem kielégítő, akkor az iskolavezetőhöz fordulhat:
n) A vizsgaigazolás kiadásának feltétele az alapfokú iskolai végzettség megfelelő hitelt érdemlő
igazolása.
o) A tanuló jogosítványát az okmányirodán történő hatósági eljárás keretén belül kapja meg (2.
melléklet), amihez szükséges közlekedési hatóság részéről kiadott vizsgaigazolás, amelyet az
előírt összes vizsgakövetelmény teljesítéséről az utolsó vizsgát követően a közlekedési hatóság
állít ki.
p) Az iskolánál a szakoktatók kötelező éves képzésén túl, az iskolavezető vagy a képzésvezető által
meghatározott időpontokban, belső szakfelügyeleti ellenőrzéseket tartunk, majd azt követően, de
legalább évenként, kiértékelést, továbbképzést tartunk. Bízunk abban, hogy az ilyen
továbbképzés, tapasztalatcsere az iskolában folyó képzés minőségét tovább javítja.
q) Továbbiakban gondjaival a tanuló a következő szakmai felügyeleti szervekhez fordulhat:
a képzéssel kapcsolatban:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedési Hatóság
Képzési és Vizsgáztatási Főosztály
1066 Budapest, Teréz krt. 62.
Tel.: 1/814-1818
a vizsgáztatással kapcsolatban:
FM-i Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége
8000. Székesfehérvár. Sárkeresztúri út 12.
Tel.: (22) 512-887

7. oldal

A2
1. melléklet

Vállalási díjak
Érvényes: 2018. március 01-től

A2
A2
A2 póttanfolyam

Teljes
tandíj
összege

Elméleti
tanfolyam

Kezelési
költség

Ft
81 200
73 200
7 000

Ft
9 900
9 900
4 000

Ft
20 100
20 100
3 000

Gyakorlati Gyakorlati
forgalmi óra forgalmi óra
Gyakorlati
iskolai
saját
óraszám
járművel
járművel
Ft/óra
Ft/óra
16
3 200
16
2 700

Elméleti pótfoglalkozás: 1500 Ft/óra
A képzőszerv az óradíjak változtathatóságának jogát a képzés során fenntartja, azzal a megkötéssel,
hogy a változtatásról szóló közleményt 15 nappal a változtatás időpontja előtt az ügyfélfogadó
irodában közzé teszi, vagy e-mailban, vagy szóban értesíti a tanulót.
Gyakorlati vezetésre átvett tanuló esetén 3.000 Ft regisztrációs díjat számítunk fel mely tartalmazza
az adminisztrációs költségeket.
A fenti díjakból az iskolavezető egységes kedvezményt adhat a tanulóinak, amennyiben a
kedvezmény mértéke, időtartamának hatálya az iskola hirdető tábláján kifüggesztésre kerül.
A segédanyagok letéti díjai
Személygépkocsi vez. tankönyve:
Teszt tankönyv:

a tankönyv ára
a tankönyv ára

OKTATÓK, JÁRMŰ TÍPUSOK
Németh László

Kawasaki Zephyr 400

A megszerezni kívánt kategóriához szükséges egyéb –AuTÓTh iskolától független- díjak
A nem hatósági díjas szolgáltatások díjai tájékoztató jellegűek.
Orvosi vizsgálat díja

6800 Ft

Közlekedési hatóság vizsgadíjai:
elméleti
járműkezelési
forgalmi
összesen:

4 600 Ft
4 700 Ft
11 000 Ft
20 300 Ft

A vizsgadíjakat a tanuló a képzőszerv ügyfélszolgálatánál készpénzben befizetheti, vagy átutalja a
Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) kincstárnál vezetett 10032000-0028992600000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára( a közlemény rovatban fel kell tüntetni:
kat. vizsg. fejér ÉÉÉÉ.HH.NN. {a vizsga időpontja}) A tanuló vizsgáját megelőzően az iskola a
közlekedési hatóságnak átutalja a hozzá befizetett összeget. A fel nem használt vizsgadíjat –kérésrevisszafizetjük.
Elsősegély tanfolyam és vizsgadíj díja

13500 Ft

Okmányiroda eljárási díja

4000 Ft
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2. melléklet
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti
közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról
-kivonatJárművezetésre jogosító okmányok kiadásának feltételei
Járművezetésre jogosító okmányt az kaphat, aki a külön jogszabályban meghatározott egészségi,
pályaalkalmassági, képzési és vizsgáztatási előírásoknak, továbbá az e rendeletben meghatározott
feltételeknek megfelel.
Járművezetésre jogosító okmányok kiadásának életkori és jártassági feltételei
I. Életkori feltételek
. 18. életév az “A2” kategóriába tartozó gépjármű vezetésére
(1) Vezetői engedélyt az előírt feltételek teljesülése mellett is csak olyan magyar állampolgár,
illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes tagállamok (a
továbbiakban: EGT) állampolgárai számára kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező
kérelmezőnek lehet kiadni, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (szálláshelye)
Magyarországon van, illetőleg nem magyar állampolgár (a továbbiakban: külföldi) kérelmező
esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott. Ha a
kérelmező külföldi hatóság által kiállított vezetői engedéllyel rendelkezik a 17–18. § alapján jár el
a közlekedési igazgatási hatóság.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott hat hónap időtartamú magyarországi tartózkodás igazolására
be kell mutatni az idegenrendészeti hatóság erre vonatkozó engedélyét (tartózkodási vízumát,
tartózkodási, bevándorlási, illetőleg letelepedési engedélyét, valamint az ideiglenes tartózkodásra
jogosító igazolását).
(3) Nem kell megkövetelni a hat hónapos magyarországi tartózkodást, ha a kérelem a belföldön
korábban megszerzett vezetői engedély pótlására vagy a külföldön megszerzett vezetői engedély
honosítására irányul.
(4) A külföldön megszerzett vezetői engedély honosítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni,
ha a kérelmező Magyarországon szerez olyan vezetésre való jogosultságot, amellyel korábban
nem rendelkezett.
Járművezetésre jogosító okmányt a közlekedési igazgatási hatóság nem adhat annak, aki
járművezetésre közlekedésbiztonsági szempontból alkalmatlan. …
A külföldi hatóság által kiadott vezetésre jogosító okmány honosítási eljárásában az okmányiroda
határozatot ad ki. A határozat birtokában az ügyfélnek a tanfolyammentes vizsgára
jelentkezésekor jelentkezési lapot kell kitöltenie, amelyhez csatolni kell az okmányiroda
határozatát. Az okmányiroda által előírt elméleti vizsgán a kategóriának megfelelő közlekedési
alapismeretek, gyakorlati vizsgán a kategóriának megfelelő forgalmi vizsgát kell érteni.
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3.sz. melléklet
INTERNETES TÁVOKTATÁS (e-learning)
Az e-learning képzés:
Az e-learninges képzés (távoktatás) elektronikus, digitális úton közvetíti a tartalmakat, amelyekhez a
tanulónak egy internet eléréssel rendelkező számítógépre, web böngészőre és érvényes e-mail
címre van szüksége.
Az e-TITÁN Rendszer használatához, eléréséhez, valamint az e-learning képzésben való részvételhez
a legalább az alábbi informatikai környezettel kell rendelkezni:
Operációs rendszer:
Flash lejátszó:
Képernyőfelbontás:

Windows XP (SP2 vagy újabb), Windows Vista, Windows 7 Böngésző:
Internet Explorer 8/9, Mozilla Firefox 4.5
Adobe Flash Player 10
l024x768 és I 920x 1080 között (optimális: 1024x768) Internet letöltési
sebesség: minimum 768 Kbps

A tanuló által befizetet elméleti tandíjnak az autósiskola számláján történő megjelenését követően, az
autósiskola által megrendelt tanfolyam elvégzéséhez a tanuló egyedi azonosítót kap, amivel a
rendszerbe belépve https://etitan.hu/site a tanulásra rendelkezésre álló idő alatt tetszőleges
időbeosztással elvégezheti a képzést. A tanuló az oldalak használatához, az oldalakon külön
segítséget talál.
Az e-learninges képzések során a tanuló önállóan, ellenőrzötten, szabályozottan a saját időbeosztása
és képességei szerint haladhat előre a tanulási folyamatban, oly módon, hogy a képzés ideje alatt
folyamatos, teljes körű és objektív visszacsatolást kap a megszerzett tudásról és annak színvonaláról.
Az informatikai rendszeren futó képzésmenedzsment rendszer a hatósági előírásoknak megfelelően
manipulálhatatlanul rögzíti és értékeli a tanuló képzési programban rögzített előrehaladását, ellenőrző
kérdésekre adott válaszait, és eredményeit.
A tanuló teljesítményének értékelése alapján végrehajtja továbbá a képzési program szerint
lehetséges navigációs kéréseit, például egy adott tananyagrészt csak akkor kezdhet el a tanuló, ha a
megelőzőt már befejezte. A rendszer emellett ellenőrzi az oktatás elvégzésének feltételeit, határidejét.
A tanfolyam elvégeztével a rendszer előállítja a hatályos rendelkezéseknek megfelelő, elektronikusan
aláírt képzési igazolást, amit elektronikus formában elküld a közlekedési hatóság felé, valamint a
tanuló és iskolavezetője számára letölthetővé tesz.
Kategóriaképzés
neve

A; A2,; A1; B
„A1” + B
"A2" + A1
"A" + A1,2
AM

Tananyagban
eltölthető és
képzésre
fordítható idő
(óra/nap)
60/60
10/30
10/30
10/30
20/30

Pótképzésre
fordítható idő
(óra/nap)
10/15
10/15
10/15
10/15
10/15

A Tanuló számára az e-learning képzésben való részvétel időtartama korlátozott, azaz meghatározott
időtartam alatt végezheti el a képzést. A határidő leteltét követően a Tanulónak az e-learning
tananyaghoz való hozzáférési jogosultsága megszűnik.
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A Tanuló tudomásul veszi:
• a felhasználási jogosultságát másnak nem engedheti át.
• a Tanuló által az egyedi bejelentkezéshez használt felhasználónév és jelszó titokban tartásáért
felel, és köteles haladéktalanul értesíteni az iskolát, illetve jelszavát megváltoztatni, ha
felhasználóneve és jelszava illetéktelenül harmadik személy tudomására jutott.
• az e-TITÁN Rendszer használatával a Tanuló hozzájárul adatainak kezeléséhez.
• 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.
• az e-TITÁN Rendszer használata és az e-learning képzés elvégzése során a Rendszerben a
Tanuló számítógépének egyes adatai és IP címei naplózásra kerülnek, az e-TITÁN Rendszer
a 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 Tanuló e-learning keretrendszer szerinti
ellenőrző kérésekre adott válaszait, eredményeit.
Az e- TITÁN Rendszer az e-learning képzés megkezdésekor automatikus üzenetben továbbítja a
Nemzeti Közlekedési Hatóság részére a közúti járművezetők és közúti közlekedési szakemberek
képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 2412005. (IV.21.) GKM. rendeletben
meghatározott (a továbbiakban: GKM. rendelet) adatokat.
A Rendszer a Tanuló e-learning képzésének befejezésekor - a képzési igazolás kiállításával
egyidejűleg - a GKM. rendelet szerint, a Tanuló adatait és képzésének leíró adatait az elektronikus
aláírásról szóló törvény szerinti legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és
időbélyegzővel ellátott, a közlekedési hatóság által meghatározott szabványos XML formátumú és
adattartalmú állományban eltárolja. Az így előállított állományt a Szolgáltató legalább 5 évig
megőrzi. A Rendszer ezt az állományt a képzés befejezését követő három munkanapon belül a
Nemzeti Közlekedési Hatóság által meghatározott módon a Nemzeti Közlekedési Hatóság részére
átadja.
Az e-TITÁN Rendszer Szolgáltatója vállalja, hogy a Tanulók részére a folyamatban lévő aktuális
képzések e-learning tananyagaihoz a Rendszerben 7x24 órás rendelkezésre állás mellett hozzáférést
biztosít. A Tanuló az e-learning képzést bármikor dokumentáltan megszakíthatja és azt az egyedi
bejelentkezést követően folytathatja a felhasználási jog időtartamán belül.
A tananyaggal kapcsolatos észrevételeket a tananyag@e-educatio.hu e-mail címre kell eljuttatni.

11. oldal

