
 

 

Felnőtt képzési szerződés  

mely létrejött a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 13.§ alapján egyrészről:  

 

Képző intézmény neve: Zi-Ti Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 

Székhelye: 2360 Gyál, Csokonai u. 2. 

NKH Nyilvántartásba vételi 

száma: 
0661 

Felnőttképzési 

engedély szám: 
21089-2007 

Adószáma: 13038940-1-13 

Képviselője: Gonda Tibor Zoltán 

 

(továbbiakban képző intézmény) másrészről: 

 

A képzésben résztvevő 

neve: 
 

Születési neve:  

Anyja neve:  

Születési helye:  ideje:  

Neme: férfi □                  nő □ 

Állampolgársága:  

Nem magyar állampolgár esetén Magyarországon tartózkodásának jogcíme, 

tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma: 

Állandó lakóhelyének 

címe: 
 

Tartózkodási helyének 

címe: 
 

Mobil telefonszáma:  E-mail címe:  

Társadalombiztosítási 

azonosító jele: 
 Adóazonosító jele:  

Legmagasabb iskolai 

végzettsége: 
felsőfokú □              középfokú □                alapfokú □ 

 

 



 

 

A képzés adatai: 

 

Szakképesítés/ képzés megnevezése:  

Képzéssel megszerezhető 

szakképesítés(ek)/ jogosultság: 
 

A képzés időtartama:  

Képzés kezdési időpontja: év hónap nap 

Képzés befejezésének 

időpontja: 
év hónap nap 

Összes óraszám:  

Ebből elméleti óraszám:  

Elméleti oktatás helyszíne: Gyál, Csokonaai u. 2. 

Ebből gyakorlati óraszám:  

Gyakorlati oktatás 

helyszíne: 
Budapest XIX. ker. Hofherr A. u. 109. 

Egyéb óraszám:  

Egyéb óraszám helyszíne:  

Felmentést kap: 

tárgy: óra tárgy: óra 

tárgy: óra tárgy: óra 

Felmentett összes órák 

száma: 
 

Képzés célja:  

Elsajátítandó ismeretek: 
Közlekedésialapismeretek, Szerkezeti és üzemeltetési 

ismeretek, Járművezetés elmélete 

Képzés ütemezése: óra/nap tanrend szerint 

Képzés tervezett időtartama hónapban megadva (az utolsó tanítási napig):  



 

 

A képzésben résztvevő számára a gyakorlati oktatással összefüggésben esetlegesen 

biztosított juttatások: 

Képzés során nyújtott 

teljesítmény ellenőrzése: 
önellenőrzés 

Képzés során nyújtott 

értékelés módja: 
szóbeli 

Vizsgára bocsájtás 

feltételei: 
 

Képzés zárásásnak módja: Forgalmi vizsga 

 

 

 

A szakképesítéssel jellemzően 

betölthető munkakör, foglalkozás: 
 

A képzési díj: Ft 

Vizsgadíj: Ft 

Pótvizsga díja: Ft 

Összesen(képzés+vizsgadíj): Ft 

A finanszírozó intézmény 

megnevezése: 
 

A forrás, támogatás 

megnevezése: 
 

A támogatás összege: Ft 

Díjak fizetésének módja:  

Díjak fizetésének ütemezése:  

 

 

A képzésben résztvevő kötelezettségei: 

A képzésben résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a képző intézmény által lebonyolított, 

- fent meghatározott tanfolyamon - a jóváhagyott képzési programnak megfelelően részt vesz. 

Kötelezettséget vállal arra, hogy az oktatáson, a vizsgákon, pontosan megjelenik, tanulmányi 

kötelezettségének, a vizsgáknak legjobb tudása szerint eleget tesz. Köteles hiányzásai 

jogosságát orvosi igazolással vagy hatóság által kiállított igazolással alátámasztani. Ezzel 

együtt vállalja, hogy a képzéssel összefüggésben előzetesen meghatározott maximálisan 

megengedett hiányzási óraszámot (10%) nem lépi át. Az esetleges hiányzásairól értesíti a 



 

 

tanfolyam felelőst, a megengedett hiányzáson felüli órákat (díjazás ellenében) pótolja. 

Tudomásul veszi, hogy amennyiben az igazolás nem történik meg 15 napon belül, képzési 

jogviszonya megszűnik úgy, hogy a képző intézményt visszatérítési kötelezettség nem terheli. 

Díjfizetés elmaradása esetén a képzési jogviszony szintén megszűnik.  

Köteles a képzés helyszínén érvényes házirendet, valamint a vonatkozó munkavédelmi és 

egészségügyi előírásokat betartani. Tartózkodnia kell minden olyan tevékenységtől, amellyel 

a képző intézmény vagyontárgyaiban szándékosan, vagy gondatlanságból kárt okozhat, 

ellenkező esetben a kárt köteles megtéríteni. Az ismétlődő, vagy súlyos fegyelemsértés a 

tanfolyamról való kizárását eredményezheti. Köteles továbbá a személyes őrzésre átadott 

munkaeszközökről, szerszámokról menet közben, vagy a képzés megszakadása, illetve 

befejezése esetén a vizsgát követően tételesen elszámolni. A sérült, vagy elveszett szerszámot 

utánpótlási áron köteles megfizetni. Személyes adataiban történt változásokat azonnal, de 

legkésőbb 10 napon belül a tanfolyam felelősnek jelzi. Tudomásul veszi, hogy a 

meghatározott vizsgadíj, az első vizsga költségeit fedezi. Amennyiben javító illetve pótló 

vizsgát köteles tenni, az előbbiekben meghatározott összegben azt a vizsga szervezőnek az 

ismételt vizsga kérelem megtétele előtt ki kell fizetni! Tudomásul veszi továbbá, hogy a képző 

intézmény a megállapodást felbontja, ha a képzésben részt vevő a vizsga követelményeinek 

nem felel meg. 

 

A képző intézmény kötelezettségei:  

A szerződésben meghatározott tanfolyam lebonyolítását az érvényes előírásoknak 

megfelelően, a tőle elvárható magas színvonalon teljesíti. Az ehhez kapcsolódó 

dokumentumokat napra készen, pontosan vezeti. Szakmai és vizsgakövetelményeknek, 

valamint a képzési programnak az órarend alapján maximálisan eleget tesz. Folyamatosan 

biztosítja a személyi és tárgyi feltételeket. A közreműködő oktatók, segítők munkáját 

folyamatosan figyelemmel kíséri, és szükség esetén segítséget nyújt, vagy másik segítő 

munkatársat alkalmaz. Biztosítja a vizsga, tartalmi és adminisztratív előkészítését, 

megszervezését, képzéssel, és vizsgáztatással kapcsolatos dokumentumok kiállítását és 

kezelését jogszabályi előírásoknak megfelelően. Pótló vizsga, vagy sikertelen záróvizsga 

esetén tájékoztatást ad az érintett vizsgázónak annak helyéről, idejéről és részvételi 

feltételeiről. Amennyiben a képzésben résztvevő munkaügyi központ támogatását veszi 

igénybe, az aláírást követően megküldi azt a munkaügyi központnak, valamint ha adatváltozás 

történik, arról is tájékoztatást ad folyamatosan a kirendeltség számára. Statisztikai és 

adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tesz. A képző intézmény ügyfélszolgálatot 

üzemeltet, amely a panasz kezelési rendszer leírását a képzésben résztvevők számára 

hozzáférhetővé teszi. 

A képzési intézmény szerződés szegésének következményei: 

Amennyiben a képzés az intézménynek felróható okból nem teljesül maradéktalanul, 

(nyilvántartásba vétel elmaradása, tevékenység folytatásának megtiltása) a képzést nem az 

ajánlatnak megfelelően folytatja, illetve veszélyezteti a képzésben résztvevők vizsgára történő 

sikeres felkészítését, vagy a képzés meghiúsul, megtéríti a költség viselőnek a képző 

intézmény kötelezettség szegéséből származó igazolt kárát, költségét. A képzésben résztvevő 

a felnőttképzési intézménnyel szemben panasztétellel, jogorvoslati kérelemmel élhet. 

  

Egyéb rendelkezések:  

Jelen szerződés az abban foglalt tanulmányok idejére szól, hatálya az utolsó vizsga után 



 

 

megszűnik. A felnőttképzési szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári 

Törvénykönyv 2013. évi LXXVII. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. 

törvény foglalkoztatás elősegítéséről, és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 

törvény, valamint a VI/1996. MüM rendeletben foglaltak az irányadóak. A képzésben 

résztvevőknek a képzés során rögzített adatai a 2011. évi CXII. törvény szerint személyes 

adatnak minősülnek. A képzésben résztvevő hozzájárul a Felnőtt Képzési törvény 28. §-a 

alapján kezelt személyes adatainak, valamint a képzési dokumentáció (jelenléti ív, napló, 

vizsgadokumentumok) stb. nyilvántartásához, kezeléséhez. Hozzájárul továbbá, hogy a 

támogatást nyújtó intézmény által felhatalmazott ellenőrzést végző személy részére a képzési 

dokumentációt ellenőrzés céljából átadja, hogy az adatokba betekinthessen. Képző intézmény 

kötelezettséget vállal arra, hogy a képzés során felnőttképzési engedélye érvényben marad.  

A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben közöttük ez a szerződés, illetőleg annak 

teljesítése tekintetében vitás kérdések merülnek fel, úgy azt egymás között egyeztetett 

tárgyalások útján rendezik. Ennek eredménytelensége esetén a Buda környéki bíróság 

illetékességét kötik ki. Jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag aláírják. 

 

Kelt:……………………................................      .................év.............................hó.............nap 

 

 

 

…....................................................                                        …............................................. 

képző intézmény vezetője                                                        képzésben résztvevő 

 

 

Képzési szerződés egy példányát átvettem: 

 

Kelt:……………………................................      .................év.............................hó.............nap 

 

 

…...................................................... 

      képzésben résztvevő 

 


