
 

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS 
amely létrejött a felnőttképzésről szóló 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 továbbiakban: Szerződés) 

egyrészről 

Intézmény neve:  

1. székhelye:     Távoktatási és Továbbképzési Intézet 

2. adószáma:    23887910-1-13 

3. székhely:    2100 Gödöllő, Rét u.  58. 

4. képviseletre jogosult személy neve: Dr. Danyi Gyula, PhD. 

(a továbbiakban: Felnőttképző) 

másrészről 

Jelentkező adatai:  

1. születési családi és utóneve: 

2. születési helye és ideje: 

3. anyja születési családi és utóneve:  

4. állampolgársága: 

5. nem magyar állampolgár esetén 

5.1. Magyarországon való tartózkodásának jogcíme: 

5.2. a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezése és száma 

6. lakcíme: 

7. adóazonosító jele: 

8. elektronikus levelezési címe: 

(a továbbiakban: Képzésben részt vevő személy) 

között (a továbbiakban együtt: Szerződő felek) az alábbi feltételekkel: 

1. A Szerződés tárgya 

A Szerződéssel létrejövő felnőttképzési jogviszony keretében a Felnőttképző által szervezett, a Képzésben 

részt vevő személy számára nyújtott szolgáltatás tárgya az Szkt. 8. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 

szakképesítésre felkészítő szakmai képzés. 

1.1. A képzés megnevezése: 

2. A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum megnevezése 

Képzési igazolás, kredit igazolás 

3. A képzés haladásának tananyagegységekre bontott ütemezése 

4. A képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja 

4.1. A Képzésben részt vevő személy képzés során nyújtott teljesítménye mérésére alkalmazott 

módszer leírása: 

4.2. A Képzésben részt vevő személy értékelésének szempontjai, ütemezése: 

4.3. A Szerződés 4.1. és 4.2. pontjai szerinti mérés-értékelés eredményes teljesítésének 

feltétele: 

 

 

5. Előzetes tudásmérés 

5.1. A Képzésben részt vevő személy a Felnőttképzőtől előzetes tudásmérés biztosítását8 

 kérte. 

 nem kérte. 

5.2. Az előzetes tudásmérés módszere: távoktatásban megvalósuló online konzultáció 

5.3. Az előzetes tudásmérés eredménye: 



 

A Felnőttképző figyelembe veszi az előzetes tudás eredményét a tanulás-tanítási folyamat 

differenciálásánál. 

6. Előzetesen megszerzett tudás beszámítása 

6.1. A Felnőttképző a Képzésben részt vevő személyt felmenti a Szerződés 3. pontjában 

meghatározott alábbi tananyagegység(ek) elsajátítására irányuló képzési rész(ek) teljesítése 

alól: 

 tananyagegység megnevezése 

 

6.2. A Képzésben részt vevő személynek a Szerződés 6.1. pontja szerinti felmentését megalapozó 

tanulmányai elvégzését igazoló dokumentum 

6.2.1. típusa: 

6.2.2. által igazolt végzettség megnevezése: 

6.2.3. által igazolt végzettség szintje:  
6.2.5. kiállító intézménye: 

6.2.6. kiállításának dátuma: 

6.2.7. sorszáma: 

7. A képzés helyszíne: 

7.1. A képzés helyszíne: 

 

8. A képzés ideje 

8.1. A képzés óraszáma: 

8.2. A képzés megkezdésének időpontja: 

8.3. A képzés befejezésének tervezett időpontja: 

9. A megengedett hiányzás mértéke: 

 

 

10. A képzés díja 
 

10.1. A képzési díj: 

10.2. A képzési díj megfizetésének módja: 

10.3. A képzési díj megfizetésének ütemezése: 

11. A Szerződéssel létrejövő felnőttképzési jogviszony szünetelése és a Szerződés megszüntetése. A 

Szerződő felek szerződésszegésének következményei. 

11.1. A felnőttképzési jogviszony a felek erre vonatkozó megállapodása alapján szünetel. A 

szünetelés alatt egyik felet sem illetik, illetve terhelik a felnőttképzési jogviszonyból fakadó 

jogok, illetve kötelezettségek.22 

11.2. A Szerződést a Képzésben részt vevő személy felmondhatja. A felmondás jogának 

korlátozása vagy kizárása semmis.23 

11.3. A Szerződő felek a Szerződésben foglaltaknak bármelyik fél általi nemteljesítése esetén tett 

írásbeli figyelmeztetés vagy felhívás eredménytelenségét követően a Szerződés azonnali 

hatályú felmondását kezdeményezhetik.24 

11.4. A Szerződést a Szerződő felek azonnali hatállyal felmondhatják különösen, ha 

 a Képzésben részt vevő személy a képzés folytatására egészségileg alkalmatlanná 

vált, 

 a Képzésben részt vevő személy fizetési hátralékát a Felnőttképző felszólítása 

ellenére sem teljesíti, vagy 

 a Képzésben részt vevő személy a kontaktórákról a Szerződés 9. pontjában 

meghatározott időnél igazolatlanul többet mulasztott.25 

12. A Felnőttképző kötelezettségei 

12.1. A Felnőttképző a Szerződésben foglaltaknak megfelelően megszervezi és megvalósítja a 

Szerződés 1. pontja szerinti szakmai képzést, gondoskodik annak a rendjének betartásáról. 

12.2. A Felnőttképző tájékoztatást ad a Képzésben részt vevő számára a panaszkezelési és 

jogorvoslati lehetőségekről. 



 

12.3. A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Szkr.). 4. § (2a) bekezdése alapján a Felnőttképző vállalja, hogy a Szerződés 

10.3. pontja szerinti térítési díjat tizenöt napon belül visszatéríti a Képzésben részt vevő 

személy részére a szakmai képzéshez kapcsolódó vizsga eredményes teljesítése 

következményeként kiállított képesítő bizonyítványnak a Képzésben részt vevő személy által 

a Felnőttképzőnek történő bemutatását követően.26 

 

13. A Képzésben részt vevő személy kötelezettségei 

13.1. A Képzésben részt vevő személy a Szerződés 3. pontjában meghatározott ütemezés és 

beosztás szerint részt vesz a képzés foglalkozásain. 

13.2. A Képzésben részt vevő személy részt vesz a Szerződés 4. pontjában meghatározott mérés-

értékelésen. 

13.3. A Képzésben részt vevő személy a Felnőttképző tűz-, munka- és környezetvédelmi előírásait 

betartja. 

13.4. A Képzésben részt vevő személy nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés többi 

résztvevőjét, oktatóit, illetve a Felnőttképző jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy 

károsítaná. 

13.5. A Képzésben részt vevő személy a képzés ideje alatt az adataiban bekövetkező változásokat a 

változástól számított három napon belül a Felnőttképzőnek bejelenti, és a Felnőttképző 

kérésére a változást alátámasztó dokumentumot bemutatja. 

13.6. A Képzésben részt vevő személy vállalja, hogy a személyes adatai valóságnak megfelelőségét 

okmányai bemutatásával igazolja, illetve a Szerződés megkötése során személyazonosító 

okmányait a Felnőttképző számára azok ellenőrzésre átadja, a Felnőttképző azokról 

másolatot készíthet. 

 

14. Egyéb rendelkezések 

14.1. A Képzésben részt vevő személy tudomásul veszi, hogy a Felnőttképző a Szerződésben 

meghatározott személyes adatait az Fktv. 15. § szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége 

teljesítésének során a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerébe rögzíti, illetve a 

Szerződéssel összefüggő valamennyi információt az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak és az Fktv. 21. §-ának 

megfelelően a képzés lebonyolítása céljából kezelheti, azt törvényben meghatározott 

szervezeteknek törvényben meghatározott módon és célból átadhatja.  

14.2. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvényben, az Fktv.-ben, az Fkr.-ben, valamint az Szkt.-ben és Szkr.-ben, illetve a szolgáltatási 

tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. 

törvényben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. 

14.3. A Szerződést a Szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 

aláírják. 

 

 

 

Kelt: 

 

 

___________________________ _____________________________ 

 Felnőttképző Képzésben részt vevő személy 

 

 

 

 

 


