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         Oktatási azonosító:……………………. 

Felnőttképzési szerződés 
 
 

amely létrejött a Oktker-Nodus Kiadó Kft (székhely: 8200 Veszprém Bartók B u 12 Cégjegyzékszám.: 19-09-

501398 Bankszámlaszám: 10300002-43713750-00003285, adószám: 11327419-2-19, Felnőttképzési tevékenység 

engedélyszáma: E-000515/2014, E/2020/000220) továbbiakban: Képző intézmény, másrészről 

Név: ......................................................................................................................................................................................  

Születési név: .......................................................................................................................................................................  

Születési adatok (hely, idő): ................................................................................................................................................  

Anyja neve: ..........................................................................................................................................................................  

Legmagasabb iskolai végzettsége: .......................................................................................................................................  

Szakképzettsége:  .................................................................................................................................................................  

Nyelvismerete:  ....................................................................................................................................................................  

E-mail cím: ...........................................................................................................................................................................  

mint a képzésben résztvevő (továbbiakban: résztvevő) között az alábbi feltételekkel: 

1.)  Felek a 2013.évi LXXVII törvénynek és a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról című 11/2020. (II. 7.) 

Korm. rendeletnek megfelelően kötnek felnőttképzési szerződést a 2. pontban meghatározott képzésre 

vonatkozóan. 

2.)  A képzés általános és szervezési adatai 

 

Képzési program megnevezése:  

PK azonosító (amennyiben releváns):  

A tervezett felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó 

szolgáltatás formája 

A képzésben résztvevő igényelheti az 

Előzetes tudásszint mérést, Álláskeresési 

technikák oktatását és az Elhelyezkedési 

tanácsadást.   

(lsd. 11. pont) 

Képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum:  

Képzés időtartama (óraszáma):  

Képzés kezdési és tervezett befejezési időpontja:  

Képzés díja (képzési díj, segédanyag díja):  

Vizsgadíj1: 

A pótvizsga / javítóvizsga díja megegyezik a 

vizsgadíjjal. 

 

Képzési és vizsgadíj költségviselője:  

Képzési díj és vizsgadíj költségviselőjének számlázási 

adatai (név, cím, adószám): 
 

Díjfizetés módja, ütemezése:  

3.)  A képzés tananyagegységek szerinti felosztása 

Tananyagegység megnevezése:  

Tananyagegység óraszáma        összesen  

ebből elmélet (amennyiben releváns)  

                                                           
1 Vizsga alatt a felnőttképző hatáskörébe tartozó tananyagegység záró vagy záróvizsgát értjük. 
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ebből gyakorlat (amennyiben releváns)  

4.)  A képzés tartalmi elemei 

A résztvevőnek a képzés során 

nyújtott teljesítménye 

ellenőrzésének, értékelésének 

módja 

 

Vizsgára bocsátás feltétele(i)  

 

A megengedett hiányzás mértéke:  

Megengedett hiányzás túllépése esetén a képzésben 

résztvevőt érintő következmények 

 

5.) A képzés keretében nyújtott felnőttképzési ösztöndíjra vonatkozó adatok  

A képzés keretében nyújt ösztöndíjat  igen; nem, amennyiben igen: 

- Mértéke:  

Folyósításának feltételei:  

6.)  Állami, illetve európai uniós források terhére történő támogatásra vonatkozó adatok 

A képzés állami, illetve európai uniós forrásból támogatásban 

részesül 

igen; nem, amennyiben igen: 

- A támogatás ténye, megnevezése  

- A támogatás összege  

7.)  Képző intézmény kötelezettséget vállal a szerződés 2. pontjában meghatározott képzés lebonyolításáért, 

felelősséget a program minőségéért, teljesítéséért, a képzésben közreműködők tevékenységéért. 

8.)  Résztvevő vállalja, hogy elfogadja a képzés rendjét, esetleges hiányzásáról a Képző intézményt a lehető 

legrövidebb időn belül értesíti, továbbá nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés más résztvevőit, oktatóit, 

illetve a Képző intézmény érdekeit sértené vagy károsítaná. 

9.)  A képzésben résztvevő tudomásul veszi, hogy a jelenléti íven megjelenését minden foglalkozási napon 

aláírásával hitelesítenie kell, továbbá szándékos vagy gondatlanságból elkövetett károkozás esetén az okozott kárt 

köteles megfizetni. 

10.) Jelen szerződés aláírásával a Résztvevő elismeri, hogy a Képző intézmény által nyújtott Felnőttképzési 

szolgáltatásokról az információs, az ügyfélszolgálati és a panaszkezelési rendszerről, azok igénybe vételéről a 

kellő tájékoztatást megkapta, azt tudomásul vette.  

11.) Amennyiben a képzésben Résztvevő a Felnőttképzési szolgáltatásokat - melyek díjmentesek - igénybe kívánja 

venni, azt írásban köteles bejelenteni a Képző intézménynek. Felnőttképzési szolgáltatások: Előzetes tudásszint 

mérés és Álláskeresési technikák oktatása és Elhelyezkedési tanácsadás. Amennyiben a képzésben résztvevő az 

előzetes tudásszint mérést kívánja igénybe venni, azt írásban jelzi a Képző intézménynek és annak eredményétől 

függően a Képző intézmény a részvételi díját csökkentheti. 

12.) Adatkezelés: 

Képzésben résztvevő hozzájárul, hogy képző intézmény személyes adatait az adatvédelemről szóló jogszabályok 

szellemében nyilvántartás céljából kezelje és megőrizze az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 

rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 

adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi 

rendelet) előírásai szerint.  

Az adatkezelés célja a képzési folyamat lebonyolításának elősegítése. 
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Az adatkezelés jogalapja egyrészt a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. § (1) bekezdésében 

meghatározott adatainak jogszabály által előírt kezelése, másrészt a fentieken túl a képző jogos érdeke a képzés 

megvalósíthatósága érdekében. A Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerben a képző intézmény statisztikai 

felhasználás céljából rögzíti a résztvevő természetes adatait (név, születési név, születési idő, hely, anyja neve), 

legmagasabb iskolai végzettségét és e-mail címét. 

Az adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan 

módon átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas 

módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók. 

Az adatokat államháztartási vagy európai uniós források igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése 

céljából az e támogatásokat ellenőrző szervek számára továbbítani kell. Ezen túlmenően Képző Intézmény 

Résztvevő személyes adataihoz kizárólag a képzés megvalósításának ellenőrzésére feljogosított szervek számára 

nyújt hozzáférést. 

Képző Intézmény Résztvevő adatait a keltezésüktől számított nyolc évig tartja nyilván és kezeli, amennyiben a 

résztvevő külön dokumentumon máshogy nem nyilatkozott kifejezett hozzájárulását adva az adatkezelésnek.  

A felnőttképző a képzésben részt vevő személyt az oktatási azonosító száma alapján tartja nyilván, és a 

felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében az oktatási azonosító számhoz kapcsolódóan szolgáltat adatot.   

A Résztvevő Képző által nyilvántartott adataiban bekövetkezett bármilyen változás bejelentésének 

elmulasztásából származó kárért, vagy hátrányért a Képzőt felelősség nem terheli. 

13.)Szerződésszegés következményei 

Képző intézmény 

szerződésszegésének 

következménye(i) 

- Amennyiben a képzés a képző hibájából meghiúsul 

vagy félbemarad akkor a képzési költségeket viselő 

részére a képzésre addig befizetett képzési díjat  

köteles a képző visszafizetni 

Résztvevő szerződésszegésének 

következménye(i) 

- Amennyiben a hallgató nem látogatja az órákat és 

hiányzását sem igazolja, a képző először felszólítja, 

ha ezek után sem vesz részt az órarend szerinti 

órákon a képző jogosult a képzési szerződést 

egyoldalúan felbontani és a hallgatót a tanfolyamról 

kizárni 

A képzésből való kimaradás esetén 

megfizetendő díj mértéke 

- Ha a tanfolyamról a hallgató önhibájából, vagy 

önhibáján kívül kimarad a képző az addig befizetett 

képzési díjat nem fizeti vissza. Ha a hallgató 

időarányosan kevesebb képzési díjat fizetett akkor 

azt köteles 8 napon belül befizetni 

A szolgáltatás díjának késedelmes 

megfizetése vagy a díjfizetés 

elmaradásának következménye(i) 

A képzési díj esedékes részletének késedelmes fizetése esetén 

a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét köteles a 

résztvevő befizetni. 

14.) A képző intézmény kijelenti, hogy amennyiben nyilvántartásba vételének elmaradásával, illetve a tevékenysége 

folytatásának megtiltásával összefüggésben a képzésben résztvevőnek kárt okoz úgy az okozott káráért helytáll oly 

módon, hogy a kártérítés összege a befizetett képzési díj összegét nem haladhatja meg. 

15.) Panasztétel, jogorvoslat lehetősége: A szerződő felek kijelentik, hogy az estlegesen felmerülő vitás kérdéseket 

békés úton, elsősorban tárgyalással kívánják rendezni.  Egyúttal jogviták esetére kikötik a Veszprémi Járásbíróság 

kizárólagos illetékességét. 

16.) Jelen szerződés határozott időre szól, és ennek hatálya a 2.) pontban meghatározott időpontban a teljesítéssel 

megszűnik. 

17.) Az itt nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi LXXVII tv. és végrehajtási rendeletei, valamint a Ptk. szabályai 

az irányadóak. 

Aláírásommal igazolom, hogy átvettem a felnőttképzési szerződésből 1 példányt. 
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Jelen szerződést a felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 

 

Veszprém, 2022. 

 

 

 

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

 képző intézmény képzésben résztvevő 

 


