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TÁJÉKOZTATÁS SZÓBELI SZERZŐDÉSKÖTÉSHEZ, BEJELENTETT KÉPZÉSEK ESETÉN 
(A FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS TARTALMI FELSOROLÁSA) 

 
 

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) és a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 

11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet alapján a felnőttképzési jogviszony a felnőttképzési szerződéssel jön létre, mely bejelentett képzés esetén akár szóban  

is megköthető.  

 

Az iskolarendszerű felnőttképzésben részt vevő személyt ezúton szeretnénk tájékoztatni, a képzés megkezdésekor elhangzott szóbeli tájékoztatáson kívül,  

hogy egészen pontosan milyen vonatkozó előírásai vannak a szerződésnek / szóbeli tájékoztatásnak. Az alábbi formátum szerint haladva adja meg a szükséges 

információkat a képzés felelőse, az egyes pontokhoz tartozó, az adott tanfolyamra vonatkozó pontos információkkal együtt. 

 

A felnőttképzési szerződést a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) és a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 

11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet vonatkozó - és hatályos pontjai alapján kötjük meg a felnőttképzésben részt vevő személlyel. 

Intézményünk alapadatai: 

neve: APAVE MAGYARORSZÁG Kft. 

székhelye: 2040 Budaörs, Terrapark, Puskás Tivadar út 14. 

cégjegyzékszáma: 13-09-213005 

adószáma: 12770566-2-13 

bankszámlaszáma: 10409015-00007732-00000007 

képviseletére jogosult személy: Ábrahám Tamás, ügyvezető 

(Felnőttképző)  

 

Jelentkező / képzésben résztvevő személyes adatai (mely adatok kezelésének a köre, weboldalunkon elérhető adatkezelési tájékoztatónkban olvasható.  

Ezen adatok megadása vagy jogszabályi kötelem, vagy a kapcsolattartás, számlázás miatt szükséges): 

neve; születési családi és utóneve; születési helye és ideje; anyja születési családi és utóneve; levelezési- és lakcíme; telefonszáma; oktatási azonosító 

száma (Amennyiben ismeri, ha nem vagy nincsen úgy a FA Rendszer generálja, a Felnőttképző pedig értesíti erről a Képzésben részt vevő személyt.); 

elektronikus levelezési címe; továbbá: 

            iskolai végzettsége (lehetséges jelölhető opciók) 
 végzettség nélkül 
 általános iskolai végzettség 

középfokú végzettség és gimnáziumi érettségi (gimnázium) 
felsőoktatási szakképzés (felsőoktatási intézmény) 
középfokú végzettség és középfokú szakképesítés (szakgimnázium, szakképző iskola, szakiskola) 
középfokú végzettség és középfokú szakképzettség (technikum) 
felsőfokú végzettségi szint és felsőfokú szakképzettség (felsőoktatási intézmény) 

            képzéssel összefüggő adatok (legmagasabb iskolai végzettség, szakképesítés, szakképzettség és idegennyelv-ismeret) – amennyiben releváns. 
(Képzésben részt vevő személy)  

A Szerződés tárgya (mely pontoknál a képzés paramétereiről adunk tájékoztatást): 

A Szerződéssel létrejövő felnőttképzési jogviszony keretében a Felnőttképző által szervezett, a Képzésben részt vevő személy számára nyújtott szolgáltatás 

tárgya az Fktv. 2/A. § (1) bekezdés szerint megvalósuló képzés, továbbá: képzés megnevezése; képzés belső azonosítója; óraszáma; képzés 

megkezdésének és tervezett befejezésének időpontja (figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását). 

A képzésben való részvételi feltételek (a belépési feltételekről adunk tájékoztatást): 

iskolai végzettség; szakmai előképzettség; egyéb kikötések (pl. orvosi alkalmasság) 

A képzés haladásának tananyagegységekre bontott ütemezése (itt kerül meghatározásra, hogy milyen tananyagegységet és milyen ütemezés szerint tanul  
a Képzésben részt vevő személy):  

tananyagegység(ek) megnevezése és annak/azoknak ütemezése. 

A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum megnevezése (mely jellemzően tanúsítvány) 
 
A Képzésben részt vevő személy választhat, hogy a  

A Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből kiállított tanúsítványt: kéri vagy nem kéri. 
A Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből kiállított tanúsítványt: elektronikusan vagy papír alapon, cégszerűen aláírva kéri. 
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Amennyiben a Képzésben részt vevő személy kéri, az FA Rendszerből kiállított tanúsítványt a képzés sikeres elvégzését követően, így ezt a fenti módon 
jelezheti szóban a Felnőttképző felé. A Felnőttképző, minden esetben vállalja, hogy kérés esetén a vonatkozó- és hatályos jogszabályi előírásokban 
meghatározott határidőig teljesíti azt. 
 

A záróvizsgára bocsájtás feltételei 

 
A képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja (ennek szabályairól adunk tájékoztatást): 

a képzésben részt vevő személy képzés során nyújtott teljesítménye mérésére alkalmazott módszer leírása; képzésben részt vevő személy 
értékelésének szempontjai, ütemezése; a szerződés vonatkozó pontjai szerinti mérés-értékelés eredményes teljesítésének feltétele; sikertelen 
teljesítés következménye. 

Előzetes tudásmérés, valamint az előzetesen megszerzett tudás beszámítása (weboldalunkon elérhető szabályzatban leírtak szerint, térítés ellenében igényelheti 
a Képzésben résztvevő személy): 

a Képzésben részt vevő személy a Felnőttképzőtől előzetes tudásmérés biztosítását kérti vagy nem kéri. 

A képzés helyszíne(i): helyszín neve és címe 

A megengedett hiányzás mértéke 

A képzés díja: 

a képzési díj; ebből vizsgadíj; sikertelen vizsga esetén, a javító- vagy pótlóvizsga díja; a képzési – és vizsgadíj megfizetésének módja és ütemezése 

(figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását); költségviselő neve, címe; ösztöndíjjal kapcsolatos információk. 

Amennyiben a képzés díja állami, vagy más támogatásból finanszírozott (pl. uniós támogatás vagy pályázat) és a közreműködő felek akár szolgáltatási 
szerződésben, és/vagy támogatási szerződésben és/vagy együttműködési szerződésben az erre vonatkozó pontokat esetleg szabályozzák, úgy  
a fizetési kondíciókat és az ütemezés feltételeit ezek alapján kell meghatározni és feltüntetni. (Bejelentett képzés esetén erre nincsen lehetőség.) 

A részletek esedékességét, összegét a jelen szerződés alapján kiállított számla is tartalmazza, melyet a Résztvevő / Költségviselő fizet ki. 

Késedelmes fizetés esetén késedelmi kamatként a Ptk. szerinti késedelmi kamat kerül megállapításra. Lejárt kintlévőségeinket az esedékességet követő 21. 
napon haladéktalanul átadjuk szerződött követelésbehajtó partnerünknek, aki a behajtási költséget is érvényesíti. 

A képzéshez nyújtott támogatás összege költségvetési és európai uniós források szerint (bejelentett képzés esetén erre nincsen lehetőség): 

a képzéshez nyújtott támogatás ténye, megnevezése, azonosítója; összege; esetleges önrésze. 

A Felnőttképző kötelezettségei: 

A Felnőttképző a Szerződésben foglaltaknak megfelelően, az előzőleg meghirdetett tartalommal megszervezi és megvalósítja a Szerződés  
szerinti képzést, gondoskodik annak rendjének betartásáról. 
A Felnőttképző tájékoztatást ad a Képzésben részt vevő személy számára, a képzés és annak lezárásának tartalmáról, a panaszkezelési  
és jogorvoslati lehetőségekről. 

A Felnőttképző a vonatkozó- és hatályos jogszabályi előírásoknak mindenben megfelelő módon bonyolítja le a képzést, adatszolgáltatási kötelezettségét határ-
időben teljesíti és biztosítja, a sikeres elvégzéséhez szükséges személyi- és tárgyi feltételeket. 

A Felnőttképző vállalja, hogy csak különösen indokolt esetben tér el az előzetesen kihirdetett ütemezéstől, a változásokról a Képzésben részt vevő személyt 
időben értesíti, továbbá külső ok (áramszünet, betegség, vis major) miatt esetlegesen elmaradt órákat, a lehető legrövidebb időn belül pótolja. 

A képzés sikeres befejezését követően és a képzés díjának teljes körű megfizetése után, Tanúsítványt állít ki, melyet legkésőbb 45 napon belül átad / eljuttat 
 a Képzésben részt vevő személy számára. 

A Képzésben részt vevő személy kötelezettségei: 

A Képzésben részt vevő személy a Szerződés vonatkozó pontjában meghatározott ütemezés és beosztás szerint részt vesz a képzés foglalkozásain. 
A Képzésben részt vevő személy részt vesz a Szerződés vonatkozó pontjában meghatározott mérés-értékelésen. 
A Képzésben részt vevő személy a Felnőttképző tűz-, munka-, baleset- és környezetvédelmi előírásait betartja. 
A Képzésben részt vevő személy nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés többi résztvevőjét, oktatóit, illetve a Felnőttképző jogait vagy jogos érdekeit 
sértené vagy károsítaná. 
A Képzésben részt vevő személy a képzés ideje alatt az adataiban bekövetkező változásokat a változástól számított három napon belül  
a Felnőttképzőnek bejelenti, és a Felnőttképző kérésére a változást alátámasztó dokumentumot bemutatja. 
A Képzésben részt vevő személy vállalja, hogy a személyes adatai valóságnak megfelelőségét, okmányai bemutatásával igazolja, illetve  
a Szerződés megkötése során személyazonosító okmányait a Felnőttképző számára azok ellenőrzésre átadja, a Felnőttképző azokról másolatot készíthet. 
A Képzésben részt vevő személy vállalja, hogy a képzés díját vagy Ő, vagy Költségviselője a jelen szerződésben rögzített módon határidőre teljesíti, a képzés 
díjáról a Felnőttképző, a Költségviselő nevére kiállított számlája alapján. 
A Képzésben részt vevő személy, ezen szerződés szóbeli elfogadásával elismeri, hogy a képzésről szóló teljes körű tájékoztatást (képzés díja, fizetési feltételek, 
ügyfélszolgálati rend, panaszkezelés, a képzés tartalma, jogorvoslat lehetősége) megismerte. 
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Szerződő felek szerződésszegésének következményei, a Szerződéssel létrejövő felnőttképzési jogviszony szüneteltetése, megszűnése/megszüntetése: 

A szerződés érvényessége és hatálya annak szóbeli elfogadásával kezdődik, és a benne foglalt kötelezettségek kölcsönös teljesítésével szűnik meg. A Szerződő 
felek kijelentik, hogy jelen Szerződés közöttük határozott időre jött létre, a képzés lezárásának utolsó napjáig tart, ezután automatikusan megszűnik a Szerződő 
felek között.  
A felnőttképzési jogviszony a Szerződő felek erre vonatkozó megállapodása alapján szüneteltethető, ez alatt egyik felet sem illetik, illetve terhelik a felnőttképzési 
jogviszonyból fakadó jogok, illetve kötelezettségek.  
A Felnőttképző jogosult a Képzésben részt vevő személyt a képzésben való további részvételből kizárni, amennyiben a Képzésben részt vevő személy, 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 részt vevő személy kizárásra kerül, vagy a képzésből igazolható ok nélkül kimarad, akkor köteles a képzési díj időarányos 
részét a Felnőttképző számára megtéríteni. 
A Felnőttképző a képzési tevékenységének folytatásától való eltiltása esetén, a Képzésben részt vevőt ért kárt köteles megtéríteni. Minden egyéb esetben a Ptk.-
ban rögzítettek az irányadók. 
A Szerződést a Képzésben részt vevő személy felmondhatja. A felmondás jogának korlátozása vagy kizárása semmis. Amennyiben  
a képzésről történő kimaradás szándéka jelen szerződés felmondására irányul, azt jeleznie kell a Felnőttképző képviselője felé, aki azt a jelzéstől számított 15 
napon belül elbírálja. Abban az esetben, ha a Felnőttképző a képzésről való kimaradást engedélyezi, úgy azt a Képzésben részt vevő személy által adott jelzés 
időpontjától számított arányos oktatási díjat a Képzésben részt vevő személy köteles megfizetni.  
Az elszámolás alapját a tényleges óralátogatások száma nem befolyásolja.  
A Szerződő felek a Szerződésben foglaltaknak bármelyik fél általi nem teljesítése esetén tett írásbeli figyelmeztetés vagy felhívás eredménytelenségét követően, 
a Szerződés azonnali hatályú felmondását kezdeményezhetik. 
A Szerződést a Felnőttképző azonnali hatállyal felmondhatja különösen, ha 

• a Képzésben részt vevő személy a képzés folytatására egészségileg alkalmatlanná vált; 

• a Képzésben részt vevő személy fizetési hátralékát a Felnőttképző felszólítása ellenére sem teljesíti; vagy 

• a Képzésben részt vevő személy a kontaktórákról a Szerződés 8. pontjában meghatározott időnél igazolatlanul többet mulasztott. 

Egyéb vonatkozó pontok: 

A Képzésben részt vevő személy tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Felnőttképző a Szerződésben meghatározott személyes adatait az Fktv. vonatkozó 
paragrafusa szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének során, a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerébe rögzíti. 
Képzésben részt vevő személy tudomásul veszi, hogy a képzésben való részvételhez a személyes adatok megadása kötelező. A Felnőttképző adatkezelési 
tájékoztatóját a kezelt adatok körét és azok célját, weboldalán (www.apave.hu) megtalálható dokumentumban olvashatja.  
Az adatkezelés jogalapja a vonatkozó- és hatályos jogszabályi előírásokon túl: a Képzésben részt vevő személy önkéntes hozzájárulása, valamint a jogi érdek, 
hiszen a felnőttképzési szerződések teljesítéséhez, létrejöttéhez, számlázáshoz és kapcsolattartáshoz szükségesek.  
A Szerződésben meghatározott adatait, továbbá a többször módosított felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényben meghatározott egyéb adatait  
a Felnőttképző 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 a Felnőttképző, a Képzésben részt vevő személy személyes adataihoz kizárólag a képzés megvalósításának ellenőrzésére feljogosított szervek 
számára nyújt hozzáférést. A Felnőttképző, a Képzésben részt vevő személy adatait a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó 
napjáig tartja nyilván és kezeli. A Képzésben részt vevő személy megismerte és elfogadja a Felnőttképző adatkezeléséről összeállított tájékoztatóját a és jelen 
Szerződés szóbeli elfogadásával / vagy jelentkezése során a Felnőttképző weboldalán található check box jelölésével kijelenti, hogy a Felnőttképző megfelelő 
tájékoztatást nyújtott a személyes adatai kezelésének céljáról, módjáról, tárolásáról, megőrzéséről, valamint a személyes adataival kapcsolatos jogairól. 
A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, az Fktv.-ben, az Fkr.-ben, valamint  
az Szkt.-ben és Szkr.-ben, illetve a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényben foglalt 
rendelkezéseket kell alkalmazni. 
A Szerződést a Szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagytak. 

 

Kelt: A szóbeli szerződéskötés létrejöttének időpontja. 

 

  

 

http://www.apave.hu/

