Vonalkód
FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS
amely létrejött a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján
egyrészről:
Minta Képzési Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Képző Intézmény)
HIR azonosítója: K9999
Székhelye: 3333 Képzés, Helyszín utca 333.
Adószáma: 02020202-1-02
Képviselő neve: Minta Mihály
Felnőttképzési nyilvántartásba-vételi száma: E-999999/2014
a továbbiakban, mint Képző Intézmény,
másrészről:
Sablon János
képzésben résztvevő HIR azonosítója: T000000
TAJ száma: 000 123 123
anyja neve: Példa Magdolna
születési helye, ideje: Teszt, 1979.03.30.
állandó lakcíme: 3334 Tanulni, Jó utca 25.
bejelentett tartózkodási helye: 3334 Tanulni, Jó utca 25.
állampolgársága: magyar
a továbbiakban, mint Képzésben Résztvevő együttesen, mint Szerződő Felek között alulírott napon és helyen, az
alábbiak szerint:
1.
1.1.
1.2.

A képzés pontos megnevezése: Első lépések a digitális világba – IKER 1. szintű képzés
A képzés nyilvántartásba vételi száma: E-999999/2014/D0001
A képzés HIR azonosítója: K9999-P0001-K0001

2.

A képzés formája: csoportos képzés

3.
3.1.
3.2.

A képzés időtartama:
A képzés kezdetének időpontja: 2016.05.31.
A képzés befejezésének tervezett időpontja: 2016.06.31.

4.

A képzés óraszáma: 35, megengedett hiányzás mértéke: 10%
amelyből:
Elmélet óraszáma: 0
megengedett hiányzás mértéke: 0
Gyakorlat óraszáma: 34 megengedett hiányzás mértéke: 4
Záró számonkérés óraszáma: 1 megengedett hiányzás mértéke: 0

4.1.
4.2.
4.3.

Amennyiben a Képzésben Résztvevő hiányzása a fenti mértéket meghaladja, akkor a Képző Intézmény a
szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, és a képzésről Tanúsítvány nem kerül kiállításra. Ezzel
kapcsolatosan nincs helye fellebbezésnek, egyéb jogorvoslatnak, a Képző Intézmény kizárja az esetleges
károk megtérítését a Képzésben Résztvevő számára.
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A megengedett hiányzás mértékének túllépése miatti szerződésfelmondás esetén a Képzésben Résztvevő köteles
a képzési díj időarányos részét a Képző Intézménynek megtéríteni (maximum 1.000,- Ft/óra).
5.
5.1.
5.2.

Az képzés helyszínének megnevezése és pontos címe:
Az elméleti képzés helyszínének megnevezése és pontos címe: Az gyakorlati képzés helyszínének megnevezése és pontos címe: 3333 Képzés, Helyszín utca 333.

5.3.

A Képző Intézmény fenntartja a jogot a képzésekkel kapcsolatos módosításra a képzési helyszínre,
ütemezésre és időpontra vonatkozóan. Amennyiben a Képzésben Résztvevő a nevezett módosítást vagy a
módosítások valamelyikét nem fogadja el, úgy a Felnőttképzési szerződés bontását kezdeményezheti. A
Felnőttképzési szerződés bontása a támogatás visszavonását eredményezi, ez esetben a Képző Intézmény
a képzési díj időarányos részére sem tarthat igényt.

6.

Előzetesen megszerzett tudás beszámításának módja: A képzési programban meghatározottak alapján
nincs lehetőség az előzetesen szerzett tudás beszámításának.

7.

A Képzésben Résztvevőnek a képzés során nyújtott teljesítménye ellenőrzésének, értékelésének
módja: záró számonkérés gyakorlati feladatmegoldás és a tananyagegységek során folyamatos nyomon
követés és ellenőrzés az egyéni és csoportos feladatmegoldások során.

8.

Vizsgára bocsátás feltételei: a képzési programban megengedett maximális hiányzásnál nem nagyobb
mértékű hiányzás.
A záró számonkérés (tervezett) időpontja: 2016.06.31.
A záró számonkérés formája: gyakorlati feladatmegoldás.

8.1.
8.2.
9.

A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum: Tanúsítvány
A képzés elvégzéséről szóló dokumentum kiadásának feltételei: A záró számonkérés sikeres teljesítése az
utolsó képzési alkalommal (gyakorlati feladatmegoldás).

A képzési díj meghatározása: a projekt keretében megvalósuló képzések díjába beleértendő az
engedélyezett képzési program részét képező vizsga, az eszközhasználat és a tananyag díja is.
10.1. A teljes képzési díj: 1000 Ft/óra, összesen: 35.000Ft
10.2. A Képzésben Résztvevő részére megállapított képzési díj: 35.000 Ft, azaz harmincötezer forint
10.

A képzési díj a Képzésben Résztvevőt terhelő önrész összege 0 Ft, azaz nulla forint. A képzési díjból
fennmaradó 35.000,- Ft, azaz harmincötezer forint összeg a Széchenyi 2020 Gazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott GINOP-6.1.2-15-2015-00001 azonosító
számú projekt keretében elnyert támogatás terhére kerül megfizetésre.
A képzési költségbe beleértendő minden díj, költség, amely a képzéssel kapcsolatban felmerül. Egyéb
jogcímen díjazás (pl.: vizsgadíj, pótvizsgadíj, pótóradíj, eszköz- és tankönyvhasználati díj, stb.) nem
szedhető.
A Képzésben Résztvevő vállalja, hogy:
a képzésben a 3-5. pontban meghatározottak szerint részt vesz,
megjelenését minden képzési órán a jelenléti ív aláírásával dokumentálja,
a képzés során nyújtott teljesítményének képzési programban meghatározottak szerinti ellenőrzésén,
mérésén részt vesz (írásbeli, szóbeli és más formában előírt beszámolók teljesítése),
11.4. nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés többi résztvevőjét, oktatóit, illetve a Képző Intézmény jogait
vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná (A Képzésben Résztvevő az okozott károkért a Polgári
Törvénykönyv szabályai szerint felel.),
11.5. a képzés ideje alatt az adataiban bekövetkező változásokat a változástól számított 3 napon belül a Képző
Intézménynek bejelenti s a Képző Intézmény kérésére a változást alátámasztó dokumentumot bemutatja,
11.
11.1.
11.2.
11.3.
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11.6. a képzési díj elszámolásához a Képző Intézménnyel együttműködik, a Tanúsítvány átvételét aláírásával
igazolja,
11.7. a Képző Intézmény a tűz-, munka- és környezetvédelmi előírásait betartja.
12.

A Képző Intézmény vállalja, hogy:

12.1. jelen Felnőttképzési szerződésben foglaltaknak megfelelően megszervezi és megvalósítja a képzést,
gondoskodik a képzés rendjének betartásáról (A Képző Intézmény csak és kizárólag ezen tevékenységekért
vállal felelősséget.),
12.2. tájékoztatást ad a Képzésben Résztvevő számára a panaszkezelési és jogorvoslati lehetőségekről,
12.3. a támogatott képzés teljes időtartama alatt a felnőttképzési engedélyét fenntartja,
12.4. a hatályos felnőttképzési törvényben meghatározott statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti és
az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek az Fktv. 21.§-nak megfelelő adatokat szolgáltatja,
12.5. a záró számonkérés sikeres teljesítését követően Tanúsítványt állít ki, melyet 8 napon belül átad/eljuttat a
Képzésben Résztvevő számára.
13.

A Képzésben Résztvevő szerződésszegésének következménye(i):
A Képző Intézmény jogosult a Képzésben Résztvevőt a képzésben való további részvételből kizárni,
amennyiben a Képzésben Résztvevő a képzés többi résztvevőjét vagy az oktatót veszélyezteti, illetve
magatartásával a képzést 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 Képző Intézmény számára megtéríteni (maximum 1000,- Ft/óra).

14.

A Képző Intézmény szerződésszegésének következménye(i):
A Képző Intézmény a képzési tevékenységének folytatásától való eltiltása esetén, a Képzésben Résztvevőt
ért kárt - maximum a Képzésben Résztvevő által megfizetett képzési díj erejéig - köteles megtéríteni. Minden
egyéb esetben a Ptk.-ban rögzítettek az irányadók.

15.

Ezen szerződés módosítását a Képző Intézmény és a Képzésben Résztvevő kizárólag a Háttér Informatikai
Rendszerben meghatározott adatok változtatásával teheti meg. Amennyiben bármelyik fél a szerződésben
foglaltakat írásbeli figyelmeztetés után sem teljesíti, a másik fél a szerződés azonnali hatályú felmondását
kezdeményezheti.

16.

Ezen szerződés felmondását a Képző Intézmény és a Képzésben Résztvevő a projektben elfogadott
Általános szerződési feltételekben rögzítettek szerint kezdeményezheti.

17.

A Képzésben Résztvevő tudomásul veszi, hogy jelen szerződésben meghatározott személyes adatait, illetve
jelen szerződéssel összefüggő valamennyi információt a Képző Intézmény az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak és az Fktv. 21. §-ának
megfelelően kezelheti, azt a jogszabályokban meghatározott szervezeteknek, és a projekt megvalósításában
és monitoringozásában résztvevő, külső ellenőrzési szervek részére átadhatja.

18.

A Képzésben Résztvevő hozzájárul, hogy a Képző Intézmény – a képzés megvalósításának dokumentálása,
valamint a teljesítés igazolhatósága céljából – a képzésről és a résztvevőkről fényképeket készítsen. A
Képzésben Résztvevő az elkészített fényképekkel kapcsolatban semmilyen további igényt nem támaszt.
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19.

A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszék ellenőrizheti az államháztartás
alrendszereihez tartozó vagyont érintő szerződéseket a Képző Intézménynél, a Képző Intézmény nevében
vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a Szerződő
Feleknél akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében
közreműködőknél. A Képző Intézmény kiköti, a Képzésen Résztvevő elfogadja a Nemzeti Szakképzési és
Felnőttképzési Hivatal, az Állami Számvevőszék az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság és a
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrzési jogosultságát. A Szerződő Felek tudomással bírnak arról, hogy a
jelen szerződés Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program terhére finanszírozott projekttel
kapcsolatos, így alávetik magukat az Európai Bizottság és az Európai Számvevőszék, illetve bármely
vonatkozó jogszabály által kijelölt, erre felhatalmazott szerv ellenőrzésének is.

20.

Képzésben Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Tanúsítványt – a Tanúsítvány kiadása feltételeinek
teljesítését követően – személyesen vagy postai úton kapja meg. Utóbbi esetben a tértivevény aláírásával a
Tanúsítvány átvétele is igazoltnak tekintett. A postai kézbesítés szabályaira felek kikötik a 368/2011. (XII.
31.) Kormányrendelet 102/C. § (2)-(10) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazását.

21.

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. az irányadó.

A felek a jelen, négy oldalból álló szerződést elolvasták, megértették, majd, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag írták alá.
A szerződés négy (4) db eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyből egy (1) db
a Képző Intézménynél, egy (1) db a Képzésben Résztvevőnél marad, kettő (2) db a Képző Intézmény által
beküldésre kerül a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, mint Támogató részére.

Kelt: Képzés, 2016.10.05.

..…………….………………….…………

…………………………….………………….

Minta Képzési

Sablon János

Korlátolt Felelősségű Társaság
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