Ambrus-Rakovics Éva E. V.
Székhely: 1027 Budapest, Bem József utca 9. fszt.
Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E/002004/2019
Elérhetőség: +36-30-758-1331, rakovicseva@gmail.com

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS
a 2013. évi LXXVII. felnőttképzési törvény 13. § szerint

A felnőttképzési szerződés létrejött egyrészről, Ambrus-Rakovics Éva egyéni vállalkozó (Székhely:
1027 Budapest, Bem József utca 9. fszt. Adószám: 67418411-1-41 Felnőttképzési engedélyezési
nyilvántartási szám: E/002004/2019), továbbiakban a képzést szervező intézmény, másrészről

Név:

……………………………………………………………………………………………………………

Születéskori név:

……………………………………………………………………………………………………………

Anyja neve:

……………………………………………………………………………………………………………

Születési hely, idő:

……………………………………………………………………………………………………………

Lakcím:

……………………………………………………………………………………………………………

Levelezési cím:

……………………………………………………………………………………………………………

Díjátvállaló neve, címe:
(ha van ilyen)

……………………………………………………………………………………………………………

továbbiakban a képzésben résztvevő között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:
1. A szerződés tárgya:
Felnőttképzési tevékenység a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény szerint, a képző intézmény
engedélyezett képzési programja alapján.
2. A felnőttképzési tevékenység célja (aláhúzással jelölje):
 szakmai képzés
 egyéb szakmai képzés
 nyelvi képzés
 egyéb képzés
A képzés célját és az elsajátítható ismereteket, kompetenciákat a képzési program rögzíti. A hallgató a
felnőttképzési szerződés aláírásával elismeri, hogy a képzési programot ismeri.

A képzés megnevezése:
Kronobiológia Önismereti Emberismeret OKTATÓI Tanfolyam
A képzés óraszáma: 16 (8 elmélet, 0 gyakorlat), ütemezés az órarend alapján. Az előzetesen megszerzett tudás
(az előzetes tudás-szintfelmérés eredményének alapján, ha van ilyen) figyelembevételével az óraszám
csökkenthető.
A képzés engedélyezési nyilvántartási száma: E/002004/2019/D017
Nyelv megnevezése (nyelvi képzés esetén): Csoportazonosító:
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A felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás formája:
Előzetes tudásszint felmérés, amennyiben szükséges. A képzést szervező intézmény az előzetes tudásszint
felmérést a résztvevők számára díjmentesen biztosítja.
3. A résztvevőnek a képzés
- szóbeli és írásbeli vizsga.

során

nyújtott

teljesítménye

ellenőrzésének,

értékelésének

módja:

4. A vizsgára történő bocsátás feltétele: a tananyagegység legalább 80 %-os részvétele, megtekintése.
5. A vizsga szervezésének módja, formája: írásbeli és/vagy szóbeli vizsga a képzés legvégén.
A képzést szervező intézmény által, a képzési programban meghatározott vizsgakövetelmények és vizsgarend
szerint, illetve online formában történik.
6. A képzés követelményeinek sikeres teljesítése esetén megszerezhető dokumentum: Tanúsítvány
7.

Az elméleti tanórákról, a gyakorlati foglalkozásokról, illetve a konzultációkról való megengedett hiányzás
mértéke, és ennek túllépése esetén a képzésben résztvevőt érintő következmények.
A megengedett hiányzás mértéke 20 % (1,6 óra), melynek túllépése esetén a hallgató nem bocsátható vizsgára.

8. A képzés helye, időtartama, ütemezése, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását:
A képzés helyszíne: Középpont Jógastúdió, 1112 Budapest, Nevegy köz 2.
A képzés kezdési időpontja: ……………………………………………………………………………………………
9. A gyakorlati foglalkozás helye, időtartama és ütemezése, biztosított juttatás:
A gyakorlati foglalkozás helye:
A gyakorlati foglalkozás tervezett időtartama:
A gyakorlati foglalkozás óraszáma:
A gyakorlati foglalkozással összefüggésben biztosított juttatás: 10. A képzés tanegységekre bontott haladása (óraszám, helyszín szerint):
Tananyagegység
megnevezése
Kronobiológia Önismereti
Emberismeret OKTATÓI
Tanfolyam

Óraszám

16 óra

Óra típusa
(elmélet/gyakorlat)
8 óra elmélet
8 óra gyakorlat

Helyszín

1112 Budapest, Nevegy köz 2.
Középpont Jógastúdió

11. A képzés tervezett befejezési időpontja: ………………………………………………………………………………………………………....
(ha kell, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását)
12. A képzési díj – külön kiemelten a vizsgadíj és az esetlegesen szükséges pótvizsga díjának – mértéke és
fizetésének módját, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását:
A képzési díj ………………………………….. Ft, azaz ……………………………………………………………………………… forint
Vizsgadíj: 0 Ft Pótvizsgadíj: 0 Ft. Sikertelen pótvizsga esetén a képzés megismétlése szükséges.
A képzési díj az előzetesen megszerzett tudás (az előzetes tudás-szintfelmérés eredményének) figyelembe
vételével került meghatározásra.
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13. A képzési díj fizetésének módja:
A képzés díját a résztvevő maga fizeti egy összegben, vagy részletfizetéssel, előre utalással, vagy bankkártyás
fizetéssel.
14. Állami, illetve európai uniós források terhére támogatásban részesülő képzés esetén:
a támogatása ténye, megnevezése: a támogatás összege: - Ft
A képzést szervező intézmény Állami, vagy európai uniós támogatás esetén kötelezettséget vállal arra, hogy:
 a támogatás teljes időtartama alatt biztosítja, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal által kiállított,
hatályos felnőttképzési tevékenység végzésére irányuló engedéllyel rendelkezzen,
 az előírt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíti.
15. Szerződésszegés esetén a Ptk. vonatkozó rendelkezései irányadóak.
A képző intézmény szerződésszegésének minősülnek az alábbiak:
Ha a képző intézmény nem biztosítja a képzés személyi feltételeit, nem biztosítja a órák megtartását, vagy
azok elmaradása esetén a tanórák pótlását, valamint a képző intézmény nyilvántartásba vételi kötelezettségét
elmulasztja, vagy képzési tevékenységének folytatásától eltiltják.
A képző intézmény szerződésszegése
esetén a résztvevő jogosult a jelen szerződés azonnali hatályú felmondására, és a képző intézmény köteles a
képzés díját 30 napon belül a képzésben résztvevő részére visszafizetni.
A résztvevő szerződésszegésének következményei:
A Résztvevő képzésből való kimaradása esetén megfizetendő díj mértéke: arányosítva az igazolt jelenlétnek
megfelelően.
16. A képzést szervező intézmény vállalja, hogy a felnőttképzési tevékenység folytatására vonatkozó engedély
elmaradásával, illetve a tevékenysége folytatásának megtiltásával összefüggésben keletkezett kárt (képzés
díja), a szolgáltatás igénybe vevőjének megtéríti.
17. A felnőttképzést folytató intézményeket a 2013. évi LXXVII. törvény a képzésben résztvevő adatainak a
nyilvántartására kötelezi. A képzést szervező intézmény meghatározott kivételtől eltekintve – 1993. évi XLVI.
törvény szerinti statisztikai célú adatszolgáltatási kötelezettség – az adatokat harmadik félnek nem adja ki. A
törvény által előírt statisztikai célú adatkezeléshez a képzésben résztvevő jelen szerződés aláírásával hozzájárul.
18. Jelen szerződés aláírásával résztvevő hozzájárul, hogy a Képző a képzés megvalósításának, a részvételek
dokumentálása érdekében az oktatás során fényképeket készítsen, melyeken ő is szerepel.
19. Jelen szerződés aláírásával képzésben résztvevő elismeri, hogy Képző a felnőttképzési szolgáltatások
lehetőségéről, a képzésben való részvétel feltételeiről, valamint a Képzőnek, a 393/2013. (XI. 12.) Korm.
rendeletben előírt vagyoni biztosíték rendelkezésre állásáról tájékoztatta.
20. Jelen szerződés írásos, indokolt felmondással, a felmondást követő hónap végére szóló hatállyal, és közös
megegyezéssel megszüntethető. A képzésben résztvevő felmondása esetén – amennyiben nem a Képző
szerződésszegése a szerződés megszüntetésének oka - az időarányosan eltelt órákra vonatkozó díjra a Képző
jogosult, ettől Képző megegyezés szerint eltekinthet. Képző általi felmondás esetén - amennyiben nem a
résztvevő szerződésszegése a szerződés megszüntetésének oka – Képző a befizetett díjat 3m munkanapon
belül megtéríti a résztvevő, díjátvállaló esetén, a díjátvállaló részére.
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21. A képzés szisztémája, szervezete, szervezése, anyagai, a képzést biztosító intézmény, oktató által kiadott írásos
tananyag, kép, hang, vagy videós tartalmai az intézmény szellemi tulajdonát képviselik. Tilos ezeket másolni,
vagy harmadik személynek továbbadni. A szerzői jog megsértésével képzésben résztvevő 500.000 Ft kötbért
köteles fizetni. Kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja. Ebben az
esetben sem jogosult azonban a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére,
adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára. A jogosulatlan
felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A képzést biztosító követelheti a
jogsértés abbahagyását és kár megtérítését. Ennek részletezése az ÁSZF-ben megtalálható.
22. Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi az Általános Szerződési Feltételek, melyet képzésben
résztvevő ezennel elfogad, magára nézve kötelezőnek elismeri, és amelynek tartalma a képzést biztosító
intézmény honlapján elolvasta.
http://eletvaltoztatoakademia.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/
23. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései és a mindenkor hatályos jogszabályok
az irányadóak. Szerződő felek jelen megállapodást, annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, 3 példányban jóváhagyóan írtak alá.

Kelt: …………………………………..

A képzésben résztvevő aláírása

a képzést szervező intézmény
a képző intézmény képviselője
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