FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészt
a képzésben részt vevő

Név: ……………………………………...………………

(továbbiakban: Résztvevő)

Születési idő: ……………………………………………..
Anyja neve: ………………………………………………
Lakcím: …………………………………………………..
E-mail címe: ……………………………………………..
Telefonszám: …………………………………………….

és a Képzést lebonyolító
(továbbiakban: Képző)

Név: ...................................................................................
Székhely: ...........................................................................
Nyilvántartási szám: ..........................................................
Adószám: ..........................................................................
Bankszámlaszám: ..............................................................

között.
1. A szerződő felek (továbbiakban: Felek) közösen megállapítják, és tudomásul veszik,
hogy az Intézménynek saját képzési programja alapján – a felnőttképzésről szóló 2013. évi
LXXVII. törvény szerint – a Résztvevő felnőttel felnőttképzési szerződést kell kötnie.
Képzés megnevezése:
Lovári cigány nyelvi felkészítés KER B2 szintű
nyelvismeret megszerzéséig
Képzés modulja:
középhaladó szint B2-1 modul, B2-2 modul
Képzés formája:
csoportos
Képzés célja:
középfokú tudásszint megszerzése
Felnőttképzési szerződés érvényessége:
2019.………………-től 2019…………….…. –ig.
A képzés óraszáma:
100 óra, ebből elmélet: 56, egyéni gyakorlat: 44;
A megengedett hiányzás mértéke:
16 (óra vagy az összóraszám 16%-a).
Ebből elmélet: 16; gyakorlat: 0
Amennyiben a Képzésben résztvevő hiányzása a fenti mértéket meghaladja, akkor a Képző
a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. Ezzel kapcsolatosan nincs helye fellebbezésnek,
egyéb jogorvoslatnak, és a Képző kizárja az esetleges károk megtérítését a Képzésben résztvevő
számára.
A megengedett hiányzás mértékének túllépése miatti szerződésfelmondás esetén a
képzésben résztvevő köteles a képzési díj időarányos részét a képzőnek megtéríteni.
Felnőttképzési szolgáltatás módja:
előzetes szintfelmérés, írásbeli teszt alapján és a
próba nyelvvizsgáztatás, kivéve kezdő csoportnál
Képzés ütemezése:
heti egy alkalom, alkalmanként 4x45 perc
Képzés időpontja:
…………………………napon,
mely
a
Megrendelő
igényei
szerint
a Képzést
lebonyolítóval egyeztetve szóban vagy írásban
módosítható
Képzés várható kezdete:
2019………………………………….
Képzés várható befejezése:
2019………………………………….
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Az elméleti képzés helyszínének
.................................................................
megnevezése és pontos címe:
.................................................................
A gyakorlati képzés helyszínének megnevezése és pontos címe: egyéni
2. Képzés díja összesen:
...................... Ft/fő, azaz .............................forint
A Képzés díj fizetésének módja, ütemezése: készpénzben, egy összegben a tanfolyam első
napján
A javasolt vizsgaszervező megnevezése: EZRA Nyelvvizsgaközpont
3. A Képzésben résztvevő vállalja, hogy:
 a képzési díjat megfizeti,
 a képzésben a meghatározottak ütemezés szerint részt vesz,
 a Képző biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi előírásait betartja,
 megjelenését minden képzési órán a jelenléti ív aláírásával dokumentálja,
 nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés többi résztvevőjét, oktatóit, illetve a
Képző jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná. (A Képzésben résztvevő az
okozott károkért a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint felel.)
4. A Képző vállalja, hogy
 jelen felnőttképzési szerződésben foglaltaknak megfelelően szervezi meg és bonyolítja
le a képzést. A Képző csak és kizárólag ezen tevékenységekért vállal felelősséget.
 gondoskodik a képzés rendjének betartásáról,
 a résztvevők jogviszonya jelen felnőttképzési szerződés megkötésével jön létre és a
képzési díj megfizetésével lép hatályba,
 a jogviszony megszűnik, ha a résztvevő képzése befejeződik.
5. A Képzésben résztvevő szerződésszegésének következménye(i):
A Képző jogosult a Képzésben résztvevőt a képzésben való további részvételből kizárni,
amennyiben a tanfolyam díjat nem fizeti ki, magatartása a képzést, a képzés többi résztvevőjét
vagy az oktatót súlyosan, illetve rendszeresen megzavarja, és ezzel akadályozza a képzés
szerződés szerinti teljesítését. Amennyiben a képzésben résztvevő: kizárásra kerül, vagy a
képzésből igazolható ok nélkül kimarad, akkor köteles a képzési díj időarányos részét a
Képzőnek teljes egészében megtéríteni.
6. A Képző szerződésszegésének következménye(i):
Amennyiben a képzés a Képzőnek felróható ok miatt meghiúsul, akkor köteles a résztvevő által
befizetett tanfolyamdíjat vagy annak időarányos részét visszafizetni, továbbá az ebből adódó,
Képzésben résztvevőt ért kárt megtéríteni, maximum a tanfolyami díj erejéig.
7. Ezen szerződést a Képző és a Képzésben résztvevő csak közös megegyezéssel, írásban
módosíthatja, illetve mondhatja fel.
Amennyiben bármelyik fél a szerződésben foglaltakat írásbeli figyelmeztetés után sem teljesíti,
a másik fél a szerződés azonnali hatályú felmondását kezdeményezheti.
8. A Képzésben résztvevő tudomásul veszi, hogy a Képző által kezelt adatok statisztikai célra,
illetve a Képzőnek és a Fktv.-ben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése
érdekében felhasználhatók és személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatóak.
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9. Jelen szerződés az aláírása napján lép hatályba, határozott időre szól, és a képzés utolsó
napján veszti hatályát.
A résztvevő ezen szerződés aláírásával elismeri, hogy a képzésről szóló teljes körű tájékoztatást
(ár, fizetési feltételek, ügyfélszolgálati rend, panaszkezelés, jogorvoslat lehetősége
szerződésszegés esetén) megismerte és a képzésről és szolgáltatásról szóló tájékoztató egy
példányát átvette, vagy megtekintette.
10. Felek jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáik rendezését elsősorban békés úton
rendezik, ha ez nem vezet eredményre, akkor fordulnak más hatósághoz, illetve Bírósághoz,
Törvényszékhez. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk., valamint a
felnőttképzésre vonatkozó jogszabályok az irányadók.
11. Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2019. …………………………………………

.............................................
Résztvevő

............................................................
Képzést lebonyolító
Dr. Papp János
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