
 

 
FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS 

(e szerződés a 2013. évi LXXVII. törvény alapján kötött felnőttképzési szerződés) 

          Amely létrejött egyrészről  

Cégnév:  Kodolányi János Egyetem. 

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1. 

Az engedéllyel rendelkező képző intézmények 
nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma 

B/2020/000937 

Adószám: 18483400-2-07 

mint képző, felnőttképzést végző intézmény, 

          másrészről 

Név és születési név:  

Anyja születési neve:  

Születési hely és idő:  

Neme:  

Állampolgársága:  

Társadalombiztosítási azonosító jele:  

Ha a Képzett nem magyar állampolgár, a 
Magyarországon való tartózkodásának jogcíme és 
a tartózkodásra jogosító okirat, illetőleg okmány 
megnevezése, száma: 

--- 

Tankötelezettségét még nem teljesített képzésben 
résztvevő esetén szülője, törvényes képviselője 
neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma: 

---- 

A képzésben részt vevő iskolai és szakmai 
végzettsége, nyelvi ismeretei: 

 

A képzésbe történő felvétel ideje:  

Mobiltelefon, e-mail:   

1. Lakcím és telefonszáma  

(lakcímkártya szerint):  

2. Tartózkodási hely és telefonszáma 
(levelezéshez): 

 

Iskolai végzettség (aláhúzandó): 

1.Végzettség nélkül; 2. Általános iskolai végzettség; 3.Középfokú végzettség és gimnáziumi érettségi(gimnázium); 
4.Középfokú végzettség és középfokú szakképesítés (szakgimnázium, szakképző iskola, szakiskola); 5.Középfokú 
végzettség és középfokú szakképzettség (technikum);6. Felsőfokúvégzettségi szint és felsőfokú szakképzettség 
(felsőoktatási intézmény); 7.Felsőoktatási szakképzés (felsőoktatási intézmény)  

A képzés megrendelője és finanszírozója (ha nem 
a képzett a megrendelő és finanszírozó): 

 

mint képzett, képzésben résztvevő között. 

A felnőttképzést folytató intézmény a fenti törvény 1. § (1) bekezdés b) pontjában megjelölt résztvevőkkel is – a polgári jog általános szabályai szerint – szerződést 
köt a képzésre vonatkozóan a (2) és (3) bekezdésben foglalt tartalommal. Tanköteles tanulóval OKJ szerinti szakképesítés megszerzésére irányuló képzésre 
szerződés nem köthető. 

Képző Intézmény vállalja, hogy a jogszabályi előírások szerint biztosított előzetes tudás és a képzési szükségletek felmérésének eredményei alapján az 
alábbiakban részletezett képzést nyújtja a képzésben résztvevőnek: 

1.  A képzésnek megnevezése  Szépíró kurzus (kreatív írás) I. modul  

2.  Képzési csoport: 3/30/Szipr.I/2022 

3.1 Képzésének év, hónap, nap szerinti kezdési időpontja: 2022. január 31. -2022. május 09. 

3.2 

Haladásának tananyagegységekre (modulokra) 
bontott, óraszám és helyszín szerinti ütemezése: 

Képzési óraszáma: 30 óra 
Időtartama/Ütemezése:2022. január 31.- 2022. május 09. 
Ütemezése: heti 1 alkalom, alkalmanként 1*90 perc, mely a Résztvevő igényei szerint a 
Képzést lebonyolítóval egyeztetve szóban vagy írásban módosítható 

Képzés helye: Online oktatás/ helyszíni képzés (Kodolányi János Egyetem Budapesti 

Oktatási Központ, Bp. XIII.ker Frangepán utca 50-56.) 

3.3 Képzése befejezésének tervezett időpontjára 
vonatkozó adatok, figyelembe véve az előzetesen 
megszerzett tudás beszámítását: 

2022. május 09. 

3.4 A képzés célja, a képzés elvégzésével megszerezhető 
dokumentum: 

A képzési program célja a résztvevők a próza írásának fejlesztése. A képzés 
elvégzésével megszerezhető dokumentum:  



 

Tanúsítványt kérek  

Tanúsítványt nem kérek  

4. A képzésről, illetve a konzultációkról való megengedett 
hiányzás mértéke és ennek túllépése esetén a 
képzésben részt vevőt érintő következményei: 

A Tanúsítvány kiadásának feltétele az óraszám legalább 80%-án való részvétel 

 

5. A képzési díj mértéke és fizetésének módja, 
figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás 
beszámítását, valamint a képzési díj megfizetésének a 
képzés megvalósítása teljesítésével arányban álló 
ütemezését: 

A képzés díja: 45.000-, Ft  
A képzés díja a jelentkezéssel együtt fizetendő 100%-ban.  

6. A képzésben részt vevő, illetve a felnőttképzést 
folytató intézmény szerződésszegésének 
következményei: 

 

Szerződés felbontása 

7. A képzésben résztvevővel elektronikus úton folytatott 
szakmai felkészítést, ellenőrzést igazoló, a képző által 
2029.12.31-ig megőrzendő / nyilvántartandó 
dokumentumok csoportjai: 

Felnőttképzési szerződés, haladási napló. jelenléti ívek, FAR adatszolgáltatási 
dokumentumok 

 

8. 
A képzésben résztvevő vállalja: 

 

 Elfogadja a képzés rendjét, az órákon pontosan és a vállalt otthoni tanulástól függően felkészülten megjelenik.  

A tanárával együttműködve elősegíti az eredményes tanulást, nem tanúsít olyan magatartást, amely a Képző 
intézménynek az érdekeit sértené vagy károsítaná.  

A jelenléti íven megjelenését minden foglalkozási napon aláírásával hitelesíti. 

 

A képzésben résztvevő esetleges panasz esetén a tanárához szóban, ennek eredménytelenség esetén az intézmény ügyfélszolgálatához írásban fordul 
panaszával, melynek kivizsgálására 5 naptári nap áll a képző rendelkezésére. 
 
Képző gondoskodik a résztvevők személyi adatainak a jogszabályokban előírtak szerinti kezeléséről, mely megfelel az Európai Parlament és a Tanács 
2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) szerinti követelményeknek. 
 
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi LXXVII. tv. és végrehajtási rendeletei, valamint a PTK. rendelkezései az irányadóak. Az esetleges 
viták eldöntésére a felek kikötik a Székesfehérvári Járásbíróság kizárólagos illetékességét. 

 

Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. A képzésben résztvevő ezúton nyilatkozik, hogy képző a felnőttképzési 
tevékenységére vonatkozó tájékoztatóhoz, valamint a képzési programhoz való hozzáférést részére szükség szerint biztosította.  

A képzésben résztvevő részéről jelen szerződés aláírója jelen szerződésnek egy aláírt eredeti példányát érvényesen átvette.  

 

Kelt: 2021. október 01. 

 

 

 

 

                                                                   Képző intézmény  

                                        

  Képzésben résztvevő  

 


