BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
Intézményi azonosító: FI 23344

2.sz. melléklet

Iktatószám:………………
Gazdálkodó egység neve:
Szervezeti egység neve:
Szervezeti egység kódja:

Téma megnevezése:
Téma száma:
Forrás kódja:
Felnőttképzési szerződés

amely létrejött egyrészről a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Székhely: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Önállóan gazdálkodó szervezeti egység / szervezeti egysége megnevezése: ......................................................
Szervezeti egység címe: ……………………………………………………………….………………………..
Képviseletében eljár: .................................................................................................................. (név, beosztás)1
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0509-04
Intézmény-akkreditációs lajstromszám: ALF-029
Statisztikai számjele: KSH 15308799-8542-312-01
Adószáma: 15308799-2-43
Számlaszám: Magyar Államkincstár, 10032000-01425279,
mint felnőttképzést folytató intézmény (a továbbiakban: Intézmény)
másrészről pedig
Név:
...........................................................................................
Születési név: ..............................................................................................
Anyja neve:
..........................................................................................
Születési hely, idő: ......................................................................................
Adóazonosító jel:………………………………………………………….
Lakcím: ..................................................................................................................................................
Értesítési cím:………………………………………………………………………………………….
Telefonszám, e-mail cím:……………………………………………………………………………...,
mint felnőttképzésben részt vevő (a továbbiakban: Képzésben részt vevő)2
között alulírott napon és helyen a jelen szerződésben, a Képzési tájékoztatóban, A felnőttképzésről szóló
2001. évi CI. törvényben (a továbbiakban: Felnőttképzési törvény) és a mindenkori jogszabályokban foglalt
feltételekkel.
Az Intézmény a Felnőttképzési törvényben, és más vonatkozó jogszabályokban, valamint a képzési
programban foglalt követelmények alapján felnőttképzést3 (a továbbiakban: Képzés) nyújt, amely
szolgáltatást a Képzésben részt vevő képzési díj és egyéb díjak ellenében a jelen szerződésben és a Képzési
tájékoztatóban foglalt feltételek szerint igénybe veszi.
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Kizárólag a BME önállóan gazdálkodó szervezeti egysége vagy annak szervezeti egysége kötelezettségvállalásra jogosult vezető
beosztású közalkalmazottja jelölhető meg.
Felnőttképzésben részt vevő természetes személy, aki külön törvényben meghatározottak szerint tankötelezettségét teljesítette.
A Felnőttképzési törvény 3. § (2) bekezdése alapján felnőttképzésnek minősül a felsőoktatási intézmény Felnőttképzési
törvénynek megfelelő, saját képzési programja alapján megvalósuló iskolarendszeren kívüli (a képzés résztvevője nem áll a
képzést nyújtó intézménnyel hallgatói/tanulói jogviszonyban) olyan képzése, amely célja szerint meghatározott képzettség
megszerzésére, kompetencia elsajátítására irányuló általános, nyelvi vagy szakmai képzés.
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I. A Képzésben való részvétel, a Képzési tájékoztató, a Képzési díj
1.1. A Képzésre vonatkozó információkat a www………………… internetes oldalon1 közzétett Képzési
tájékoztató tartalmazza. A Képzésben részt vevő kijelenti, hogy a Képzési tájékoztatót megismerte, az abban
foglaltakat tudomásul vette, a Képzési tájékoztató a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
1.2. A Képzésben részt vevő kijelenti, hogy a Képzésben való részvétel Képzési tájékoztatóban
meghatározott feltételeinek megfelel. A Képzésben részt vevő legkésőbb a jelen szerződés aláírásával
egyidejűleg köteles a Képzési tájékoztatóban meghatározott dokumentumok bemutatásával igazolni a
Képzésben való részvétel feltételeinek való megfelelést.
1.3. A Képzésben részt vevő a Képzési tájékoztatóban meghatározott Képzésben vesz részt.
A Képzés megnevezése:………………………………………………………………………………………...
A Képzés azonosító száma: ................................................................................................................................
1.4. A Képzésben való részvételért a Képzési tájékoztatóban meghatározott Képzési díjat, az egyéb
szolgáltatások igénybevételéért az Intézmény által meghatározott díjakat kell fizetni. Az egyéb
szolgáltatások díját az Intézmény által megjelölt határidőben, a Képzési díjat a számlán megjelölt időpontig,
de legkésőbb a képzés megkezdéséig a jelentkezési lapon megjelölt módon (átutalással vagy postai csekken)
kell megfizetni az Intézmény részére.
1.5. A Képzésben részt vevő –az 1.6. pontban foglalt kivétellel- a Képzést csak abban az esetben kezdheti
meg, ha a Képzési díj igazolható módon megfizetésre került. Az Intézmény az igazolás módjaként kizárólag
az alábbiakat fogadja el: átutalás esetén a banki igazolást az átutalásról, postai csekken történő befizetés
esetén a csekk feladóvevényének másolatát.
1.6. Amennyiben a Képzésben részt vevő kérelmére az Egyetem a képzési díj megfizetésére részletfizetést
engedélyezett, az engedélyezett ütemezés szerint kell azt megfizetni. A képzési díjat vagy az egyéb díjakat
illető késedelem vagy korábbi tartozás esetén a Képzésben részt vevő vizsgával záruló képzés esetén
vizsgára nem bocsátható, a Képzés elvégzését igazoló dokumentumot részére az Intézmény nem állít ki,
további képzés(ek)ben nem vehet részt.
1.7. A Képzési díj kizárólag a Képzés tantervi követelményeinek teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges
alapszolgáltatások díját tartalmazza. A Képzési díj az alapszolgáltatásokon felül tartalmazza a Képzési
tájékoztatóban a kifejezetten a Képzési díj részeként megjelölt szolgáltatások, eszközök díját. Az előzetesen
megszerzett tudás beszámítására tekintettel a Képzési díj csökkentésére kizárólag a Képzési tájékoztatóban
foglalt feltételek szerint van lehetőség.
1.8. A Képzésben részt vevő a vizsgára akkor bocsátható, ha a vizsgadíjat igazolható módon megfizette vagy
a Képzési díj a Képzési tájékoztató alapján a vizsgadíjat tartalmazza és a Képzésben részt vevő a Képzési
díjat megfizette. Az Intézmény az igazolás módjaként kizárólag az alábbiakat fogadja el: átutalás esetén a
banki igazolást az átutalásról, postai csekken történő befizetés esetén a csekk feladóvevényének másolatát.
II. Felek jogai és kötelezettségei, a szerződésszegés következményei
2.1. A jelen szerződés határozott időre jött létre, a feleknek felmondási joga –a Képzés kezdő időpontját
megelőző legkésőbb 5 naptári nappal közölt, a jelentkezési lapon meghatározott feltételek szerinti lemondás
esetét kivéve- nincs. Amennyiben a Képzésre jelentkező lemondást legkésőbb a Képzés kezdő időpontját
1

Bárki által hozzáférési jogosultság nélkül megtekinthető internetes oldal címe, ahol az Intézmény a Képzési
tájékoztatót közzéteszi.
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megelőző 5 naptári nappal nem közölt, a Képzés kezdő időpontját követően felmondásra nincs lehetőség, az
Intézmény a meg nem fizetett teljes Képzési díjra jogosult, a már befizetett Képzési díjat a Képzésben részt
vevő nem követelheti vissza.
2.2. A Képzésben részt vevő tudomásul veszi, hogy a Képzési tájékoztató tartalmazza az elméleti és
gyakorlati foglalkozásokon való megjelenés feltételeit, a megengedett hiányzás mértékét, valamint a
vonatkozó szabályzatok felsorolását, valamint hogy a Képzés lezárásának feltételéül meghatározott vizsgára
csak a Képzési tájékoztatóban foglalt feltételek teljesítése esetén bocsátható. Az ismeretek ellenőrzésének,
értékelésének módját és formáját szintén a Képzési tájékoztató tartalmazza.
2.3. A Képzésben részt vevő köteles a Képzési tájékoztatóban, az Intézmény szabályzataiban és
tájékoztatókban meghatározott Képzési díjat és egyéb díjakat esedékességkor megfizetni.
2.4. Amennyiben a Képzésben részt vevő a tanulmányi kötelezettségét nem teljesíti, túllépi a megengedett
hiányzás mértékét, nem fizeti meg esedékességkor a Képzési díjat, a vizsgadíjat vagy egyéb díjakat, vizsgára
nem bocsátható, a Képzés elvégzését igazoló dokumentumot az Intézmény nem állít ki részére. Amennyiben
a Képzésben részt vevő vizsgakötelezettségét nem teljesíti, a Képzés elvégzését igazoló dokumentumot az
Intézmény nem állít ki részére. A Képzési díj és egyéb díjak ezekben az esetekben nem járnak vissza.
2.5. Az Intézmény a Képzési tájékoztatóban meghirdetett Képzést megszervezi és lebonyolítja, a Képzés
személyi és tárgyi feltételeit biztosítja. A Képzés ütemezésére vonatkozóan az Intézmény– előzetes
tájékoztatási kötelezettség mellett – fenntartja magának a változtatás jogát, amennyiben az a képzés
szervezéséből kifolyólag szükségszerű.
2.6. Az Intézmény megszervezi és lebonyolítja a Képzés lezárásának feltételéül meghatározott vizsgát vagy
kijelöli a Képzésben részt vevőket vizsgára befogadó intézményt.
2.7. Az Intézmény a jogszabályoknak megfelelően kiállítja a Képzési tájékoztatóban megjelölt, a Képzés
elvégzéséről szóló dokumentumot. A Képzés, illetve a Képzés egyes egységeinek elvégzéséről szóló
dokumentum kiadásának feltétele, hogy a Képzésben részt vevő tanulmányi-és vizsgakötelezettségének a
Képzési tájékoztatóban foglalt feltételeknek és az abban meghatározott, Képzésre vonatkozó
szabályzatoknak megfelelően eleget tegyen.
2.8. Amennyiben az Intézmény 2.5-2.7. pontban foglalt kötelezettségeit megszegi, így különösen nem
nyújtja a jelen szerződésben és a Képzési tájékoztatóban meghatározott Képzést, vagy a Képzés az
Intézmény hibájából megszakad, a Képzésben részt vevő részére a befizetett Képzési díj visszajár.
III. Vegyes rendelkezések
3.1. Az Intézmény az alábbi személy(eke)t jelöli meg kapcsolattartóként:
1. Név:
Telefon/Fax:
E-mail:
Levelezési cím:
2. Név:
Telefon/Fax:
E-mail:
Levelezési cím:
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3.2. Felek megállapodnak, hogy írásban történő joghatályos közlésnek minősül az elektronikus levél vagy
fax útján történő közlés is.
3.3. Az Intézmény kijelenti, hogy a Képzésben részt vevő Felnőttképzési törvény mellékletében felsorolt
adatait tartja nyilván és a Felnőttképzési törvény , valamint az 1992. évi LXIII. törvény (a személyes adatok
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról) rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
3.4. Az Intézmény kötelezettséget vállal, hogy amennyiben a Képzés állami, illetve európai uniós források
terhére támogatásban részesül, a támogatás teljes időtartama alatt biztosítja, hogy a Felnőttképzési
Akkreditáló Testület által kiállított, érvényes intézményakkreditációs tanúsítvánnyal rendelkezik.1
3.5. A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az Intézmény honlapján közzétett Képzési tájékoztató,
a jelen szerződés azzal együtt érvényes és hatályos. A Képzésben részt vevő kijelenti, és a jelen szerződés
aláírásával igazolja, hogy a Képzési tájékoztató egy példányát átvette, annak tartalmát megismerte.
3.6. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződéshez a szerződés elválaszthatatlan részét képező alábbi
mellékleteket csatolják:
1. számú melléklet: Jelentkezési lap
2. számú melléklet: Képzési tájékoztató
A jelen szerződést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
Budapest, 20… év ....................... hó ....... nap

1

Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem

név

Intézmény

Képzésben részt vevő

Felnőttképzési törvény 20.§ (2) bekezdés h) pont, valamint 21§ (3) bekezdés a) pont.
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