
 

Eljárás rend a jogviszony létesítésével és megszűnésével kapcsolatosan 

 

1. §. Az intézmény (szolgáltató) és a résztvevő között, szolgáltatás igénybe vételére 

vonatkozó jogviszony minden esetben a résztvevő (igénybe vevő) kérelmére létesül. 

2. §. Az intézmény által biztosított „kompetenciafejlesztésre” vonatkozó szolgáltatás 

jogviszonya a hatályos, 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről jogszabály 

hatálya alá tartozik. 

3. §. A szolgáltatás igénybevétele jogviszony létesítés kötött, jogviszony hiányában 

szolgáltatás igénybevételére nincs lehetőség. 

4. §. A szolgáltatás jogviszonyát a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

jogszabály egyes rendelkezései szabályozzák. 

5. §. A jogviszony a beiratkozás megnevezésű ügyviteli eljárással jön létre. A jogviszony 

kezdete a beiratkozás dátuma. 

6. §. A beiratkozás feltételeit a szolgáltató határozza meg. Ezeket a feltételeket közli a 

résztvevővel. 

7. §. A jogviszony létesítés (beiratkozás) történhet: 

a. személyes formában, 

b. elektronikus formában. 

8. §. A jogviszony létesítésének körülményeit, módját, idejét, feltételeit a szolgáltató 

határozza meg, amelyről elektronikus tájékoztatást küld az érintett résztvevő – 

jelöltnek. 

9. §. A jogviszony létesítésének feltételeit a résztvevő elfogadja és teljesíti azokat. A 

jogviszony ezen feltételek teljes körű elfogadásával jön létre. 

10. §. A beiratkozás ügyviteli eljárás keretein belül, a részvevőnek hitelt érdemlően 

igazolnia kell, eredeti okiratok vagy hitelesített fénymásolatok bemutatásával, az 

előképzettségre vonatkozó képesítés vagy képesítések meglétét. Ennek megtagadása 

vagy elmulasztása a jogviszony létesítésének megtagadásával jár. A jogviszony léte 



egyértelműen alátámasztja azt a tényt, hogy a résztvevő teljes mértékben eleget tett a 

beiratkozási kötelezettségnek. 

11. §. A beiratkozás ügyviteli eljárás dokumentumai: 

a. Egy vagy két féléves programok esetében: beiratkozási lap, vonatkozó 

program, vonatkozó pályázati program, Tanulmányi és Vizsgaszabályzat. 

b. Egynapos vagy rövidtávú programok esetében: regisztráció, vonatkozó 

program, vonatkozó pályázati program, Tanulmányi és Vizsgaszabályzat. 

c. A szolgáltatás igénybevételére külön szerződést a szerződők nem kötnek, a 

jogviszony a beiratkozással jön létre, amely egyértelműen megfogalmazza a 

résztvevő, szolgáltató jogait és kötelezettségeit és a szolgáltatás körülményeit, 

feltételeit. 

d. A jogviszony létesítésítéséről a szolgáltató, a résztvevő kérésére igazolást állít 

ki. 

12. §. Egyéb dokumentumok meglétét és bemutatását a szolgáltató kérheti. Erről 

tájékoztatót küld a résztvevő-jelöltnek. 

13. §. Amennyiben az igénybe kívánt venni szolgáltatás olyan képzési forma, amelyre a 

hatályos Felnőttképzési törvény rendelkezései vonatkoznak, ún. Felnőttképzési 

szerződést kell kötni a  2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 13. § (1)-

(2) bekezdései, a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Fkr.) 21. §-a, alapján. A Felnőttképzési szerződés 

mintáját a szolgáltató közzé teszi. 

14. §. A jogviszony a szolgáltató szolgáltatásának igénybevételére jogosítja a résztvevőt. 

15. §. A jogviszony a szolgáltatót a szolgáltatás, dokumentumaiban rögzített biztosítására 

és megvalósítására kötelezi. 

16. §. A jogviszony megszűntetése történhet: 

a. a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről jogszabály egyes, vonatkozó 

rendelkezései szerint, 

b. a szolgáltatás teljesítésével, 

c. a résztvevő elhalálozásával, 

d. a jogviszonyt a szolgáltató megszűntetheti fegyelmi vétség, vagy a jogviszony 

súlyos megszegése esetén, valamint, ha résztvevő megnyilvánulása, 

magatartása a szolgáltató érdekeit jelentős mértékben sértik, 

e. abban az esetben, ha a résztvevő a szolgáltatás követelményeire vonatkozókat 

nem vagy csak részben teljesíti, 



f. egyéb esetben a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről jogszabály 

rendelkezései a mérvadóak. 

17. §. A szolgáltató a jogviszony létesítésre vonatkozó kérelmet visszautasíthatja, abban 

az esetben, ha megítélése szerint a létrehozandó jogviszony sérti a szolgáltató érdekeit, 

szakmai tevékenységét vagy esetleg működési rendjét. a 2013. évi V. törvény a 

Polgári Törvénykönyvről jogszabály egyes, vonatkozó rendelkezései szerint. 

Visszautasított jogviszony létesítésre vonatkozó kérelmezés esetén jogorvoslatnak 

helye nincs. 

18. §. A résztvevő kérésére, külön szerződéses keretbe foglalva, ún. szolgáltatási 

szerződés köthető, amelynek szerződéses tartalma megegyezik a jogviszony létesítés 

valamennyi rendelkezésével. 

19. §. Egyéb esetekben a  2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről jogszabály 

egyes, vonatkozó rendelkezései mérvadóak. 
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