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___________________________________________________________________________________________
Képzési csoport azonosítója (OSAP azonosító):

Felnőttképzési szerződés

(a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 13. §-a alapján)
mely létrejött egyrészről az Antener Oktatásszervező Kft. (székhely: 4028, Debrecen, Hadházi út 139/a fsz.1/A; adószám:
14573420-2-09.; felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E-000410/2014; képviseli: Lakatos Norbert ügyvezető), mint
képző intézmény (továbbiakban: Képző Intézmény),
másrészről:
Név:
Születési név:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Neme:
Állampolgársága:

Nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcíme és a
tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezése és száma

Lakóhelyének címe:
Tartózkodási helyének címe:
Telefonszáma:
Társadalombiztosítási azonosító jele:
Munkaerő-piaci státusza:
- információ statisztikai célokra
Legmagasabb befejezett iskolai végzettsége:
- információ statisztikai célokra

mint képzésben résztvevő (továbbiakban: Résztvevő) között az alábbi feltételekkel:
A képzésnek az engedéllyel rendelkező képző intézmények nyilvántartásában szereplő megnevezése
nyilvántartásba vételi száma:
a képzésnek a szerződés tárgyát képező moduljának/moduljainak megnevezése:
1.

2.

Résztvevő előzetes tudásának beszámítása: résztvevő nem él az előzetes tudás beszámításával

3.

A képzési csoport
- képzésének év, hónap, nap szerinti kezdési időpontja:
- haladásának tananyagegységekre bontott, óraszám és helyszín szerinti ütemezése (továbbiakban:
ütemterv):

Képzés tananyagegységének
megnevezése

Dátum

Időpont

Óraszám

A képzés helyszíne:

Amennyiben a képzés során az órák helyszíne és időpontja a fenti ütemtervben rögzítettől eltér, a képzésben résztvevőt a
képző telefonon/SMS-ben/e-mailben/személyesen értesíti. A képzésben résztvevő a módosított helyszínen vagy időpontban
megtartott alkalmán való részvételével jelzi a módosítás tudomásul vételét.
-

képzése befejezésének tervezett időpontjára vonatkozó adatok, figyelembe véve az előzetesen
megszerzett tudás beszámítását:
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4.

A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum megjelölése:
A képzési program előírásai szerint: Tanúsítvány vagy Igazolás

5.

A résztvevőnek a képzés során nyújtott teljesítménye ellenőrzésének, értékelésének módja, a vizsgára történő
bocsátás feltételei:
A képzési program előírásai szerint:

6. Az elméleti tanórákról, a gyakorlati képzésről, illetve a konzultációkról való megengedett hiányzás mértéke:
A képzési program előírásai szerint:
Ennek túllépése esetén a Résztvevőt érintő következmények: Képző Intézmény a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja
és kizárja az esetleges, a képzéssel összefüggésben keletkezett károk megtérítését Résztvevő számára.
7.

8.

A gyakorlati képzés
- helye: a 3. pont szerint
- időtartama: a 3. pont szerint
- ütemezése: a 3. pont szerint
- Résztvevő számára a gyakorlati foglalkozással
juttatások:………………………………………………..

összefüggésben

esetlegesen

biztosított

Fizetési feltételek (figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását):
8.1. A képzési díj
- egy összegben:
- finanszírozó (ha az nem egyezik meg a résztvevővel):
- megfizetésének ütemezése:
- fizetésének módja:
8.2. A vizsgadíj (a képzési díjon felül)
 mértéke: bruttó 0 Ft/fő/modul
 költségviselő, fizetésének módja:--8.3. Az esetlegesen szükséges javító vizsga díja
 mértéke: bruttó 0 Ft/fő/modul
 költségviselő, fizetésének módja: --8.4. Képző intézmény a feltüntetett díjakon felül más jogcímen további díjat vagy költséget nem állapít meg
Résztvevő terhére.

9.

Résztvevő kijelenti, hogy Képző Intézmény lehetőséget biztosított a jogszabályi előírások szerint a képzési program
megtekintésére.

10. Résztvevő kötelezettségvállalásai:
- Résztvevő vállalja, hogy aktívan közreműködik a képzési és értékelési folyamatban, a megengedett hiányzást
nem lépi túl.
- Elfogadja a képzés ütemtervét, indokolatlan késések nélkül részt vesz a képzésen.
- Megjelenését minden képzési alkalommal a jelenléti ív aláírásával dokumentálja.
- A képzés során nyújtott teljesítményének képzési programban meghatározottak szerinti ellenőrzésén,
mérésén részt vesz.
- Résztvevő vállalja, hogy jelen szerződés 9. pontja szerint fizetési kötelezettségeinek eleget tesz. - kivételt
képez ez alól a támogatott illetve munkáltató által finanszírozott képzés.
- Betartja a biztonsági, munkavédelmi és egészségügyi előírásokat.
- Nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés többi résztvevőjét, oktatóit, illetve Képző Intézmény jogait
vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná. (Résztvevő az okozott károkért a Polgári Törvénykönyv
szabályai szerint felel.)

2

Antener Oktatásszervező Kft.

4028, Debrecen, Hadházi út 139/a
1076, Budapest, Garay tér 20. A II. em. 204
Az engedéllyel rendelkező képző intézmények nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma: E-000410/2014
___________________________________________________________________________________________
- A képzés ideje alatt az adataiban bekövetkező változásokat a változástól, illetve tudomásszerzéstől számított
3 munkanapon belül Képző Intézménynek írásban bejelenti.

11. Képző Intézmény kötelezettségvállalásai:
- Képző Intézmény vállalja, hogy a jelen szerződés tárgyát képező képzéshez a tárgyi és személyi feltételeket
biztosítja, a képzést jó színvonalon lefolytatja.
- Térítésmentesen bocsátja a képzésben résztvevők rendelkezésre – legkésőbb a képzés haladási ütemének
megfelelően – azokat a tananyagokat, eszközöket, szolgáltatásokat, melyeket a képzési program tartalmaz,
és a képzési program eredményes elvégzéséhez szükségesek.
- A szerződés teljes időtartamára fenntartja a szerződés tárgyát képező képzés folytatására vonatkozó
jogosultságát.
- Az ütemterv esetleges módosulásáról Résztvevőt tájékoztatja, a Résztvevő a módosítást
- A hatályos felnőttképzési törvényben meghatározott statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti.
12. Résztvevő szerződésszegésének következményei:
- Amennyiben Résztvevő nem teljesíti valamennyi szerződéses kötelezettségét, Képző Intézmény kizárhatja
Résztvevőt a képzésből.
13. Képző Intézmény szerződésszegésének következményei:
- Amennyiben bizonyítható módon Képző Intézmény mulasztása következtében a képzést nem kezdi el vagy a
megkezdett képzést nem fejezi be, a Képző Intézményt a kifizetett képzési díj mértékéig visszafizetési
kötelezettség terheli.
14. Adatkezelés:
- Résztvevő tudomásul veszi, hogy a képzésben való részvételhez az adatkezelés kötelező.
- A jelen szerződésben meghatározott adatait, továbbá a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. §
(1) bekezdésében meghatározott egyéb adatait Képző Intézmény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai, valamint az Európai Parlament és a Tanács
2016. április 27-i (EU) 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) szerint kezelheti. Az adatok statisztikai célra
felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.
- 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 keletkezésüktől számított öt évig tartja nyilván és kezeli.
- Résztvevő jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy Képző Intézmény megfelelő tájékoztatást nyújtott a
személyes adatai kezelésének céljáról, módjáról, tárolásáról, megőrzéséről, valamint a személyes adataival
kapcsolatos jogairól.
15. Résztvevő hozzájárul, hogy Képző Intézmény – a képzés megvalósításának dokumentálása, a teljesítés igazolhatósága
valamint az elsajátítandó kompetenciák segítségeképp céljából – a képzésről és a résztvevőkről fényképeket, hang- és
videófelvételt készítsen. Résztvevő az elkészített fényképekkel, hang- és videófelvételekkel kapcsolatban semmilyen
további igényt nem támaszt. Résztvevő tudomásul veszi, hogy a fényképek, hang- és videofelvételek felhasználásra
kerülhetnek a képző intézmény marketing anyagaiban, valamint a képző intézmény képzési programjainak
megvalósítása során.
16. Jelen szerződésből származó esetleges jogviták elkerülésére Résztvevő és Képző Intézmény megegyeznek abban,
hogy a felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen egymás között – békés úton – rendezik. Amennyiben ez nem vezet
eredményre, úgy a Polgári Perrendtartás (1952. évi 3. tv.) általános illetékességi szabályi szerint kijelölt bírósághoz
fordulnak.
17. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényben, külön
kormányrendeletekben valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések irányadóak.
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Jelen szerződés kettő eredeti, egymással mindenben megegyező példányban, magyar nyelven készült, amelyből egy
Résztvevő, egy Képző Intézmény példánya.
Kelt.: Budapest,.

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

………………………………….
Képző Intézmény képviseletében
P.H.
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