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FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS 

(Tájékoztató) 

 

Amely létrejött egyrészről: a Gál Ferenc Egyetem (képviselő: Dr. Kozma Gábor rektor, székhely: 

6720 Szeged, Dóm tér 6., adószám: 18467303-2-06, a felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: 

B/2021/000499), mint képző intézmény (továbbiakban Képző intézmény),  

másrészről:  

Viselt név:  

Születési név:  

Születési hely, idő:  

Anyja neve:  

mint képzésben részt vevő (továbbiakban: Képzésben részt vevő) között (együttesen Szerződő felek), 

az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel: 

A képzés megnevezése és óraszáma 

Betegjogok 

(Egészségügyi szakdolgozók kötelező 

szakmacsoportos továbbképzése) 

20 óra 

A képzés kezdete és várható befejezése  2021. szeptember 28-29. 

A képzést szervező ügyfélszolgálati címe:  5700 Gyula, Szent István utca 17-19. 

A képzés formája: 

 személyes jelenléti csoportos képzés 

 valós idejű online jelenléti csoportos képzés 

x   zárt rendszerű elektronikus távoktatás 

 egyéb: …………………. 

A képzés ütemezése tananyagegységekre 

bontva (kivétel a zárt rendszerű távoktatás) 
– 

A képzés elvégzésével megszerezhető 

dokumentum 

A továbbképzés szervezője a 63/2011. (XI. 29.) 

NEFMI rendelet alapján - legkésőbb a 

továbbképzést követő 15. napon - a programon való 

részvételért járó pontértékről aláírásával ellátott 

igazolást ad ki. 

A képzés során nyújtott teljesítmény 

ellenőrzésének, értékelésének módja 

A képzés zárásaként 10-15 kérdésből álló írásbeli 

tesztet töltenek ki a résztvevők.  

A teszt időtartama: maximum 15 perc.  

Megfelelt minősítés: 51%-tól.  

A képzéshez vizsga kapcsolódik? 
 Igen 

x   Nem 

(Ha a képzéshez vizsga kapcsolódik, akkor) 

A vizsgára bocsátás feltételei 
– 

A megengedett hiányzás mértéke és annak 

túllépése esetén a résztvevőt érintő 

következmények 

A képzés a Moodle rendszeren keresztül történik, 

ahol a résztvevők a képzés időpontjában önállóan 

dolgozzák fel a tananyagot, az online felületre 

tetszőleges alkalommal és időbeosztással léphetnek 

be a regisztrációt követően. 

A képzés díja 10.000 Ft, azaz tízezer forint 

A képzés díjának költségviselője: 

 költségvetési támogatás 

 Európai Uniós forrás  

 szakképzési hozzájárulás  

 munkáltató (vállalkozás) 
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 a képzésben részt vevő személy 

 egyéb: ………………………………. 

Támogatott képzés esetén a támogatás 

ténye, megnevezése: 
– 

A képzéshez nyújtott támogatás összege: – 

A képzéshez ösztöndíj kapcsolódik? 
 Igen. 

x   Nem. 

(Ha kapcsolódik ösztöndíj) 

Az ösztöndíj mértéke és folyósításának 

feltételei: 

– 

A képzésben részt vevő az előzetes 

tudásának felmérését:  

 kérte. 

x   nem kérte.  

A képzésben részt vevő a tanúsítvány 

kiállítását:  

 kérte.  

x    nem kérte.  

 

2. A Képző intézmény vállalja, hogy: 

2.1. a jelen szerződésben részletesen meghatározott feltételeknek megfelelően a 63/2011. (XI. 

29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 

szóló jogszabályban foglaltak szerint szervezett képzést nyújt a résztvevőknek. A jelen 

Szerződésben foglaltaknak megfelelően megszervezi és megvalósítja a képzést, 

gondoskodik annak a rendjének betartásáról, 

2.2 az általa szervezett képzéshez biztosítja az oktatót, az oktatás helyszínét, az oktatáshoz 

szükséges segéd- és szemléltető eszközöket, 

2.3. tájékoztatást ad a Képzésben részt vevő számára az adatkezelési, panaszkezelési és 

jogorvoslati lehetőségekről, 

2.4. a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében a résztvevőkről adatot szolgáltat és 

nyilvántartást vezet, 

2.5. a képzés és a képzéshez kapcsolódó dokumentumokat a jogszabályban rögzített módon és 

időtartamig kezeli és megőrzi.  

 

3. A Képzésben részt vevő személy vállalja, hogy: 

3.1. a Jelentkezési lapon és a jelen Szerződésben megadott természetes személyazonosító adatai 

a valóságnak megfelelnek,  

3.2. a képzés megkezdéséhez, folytatásához és elvégzéshez szükséges adatokat a Képző 

intézmény részére adatszolgáltatás teljesítése érdekében átadja és az azokban bekövetkező 

esetleges adatváltozást, annak bekövetkezte után azonnal írásban jelzi a Képző intézmény 

felé, 

3.3. nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés többi résztvevőjét, oktatóit, illetve a Képző 

intézmény jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná, 

3.4. a képzési díjat legkésőbb a tanfolyam első napjáig a Szolgáltató részére megfizeti, 

3.5. amennyiben a befizetett és megkezdett tanfolyamot indokolatlanul félbehagyja a képzési 

díjat nem áll módjában visszaigényelni, 

3.6. a tanfolyam elvégzése után kitölti az elégedettségmérő kérdőívet.  
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4. A Szerződéssel létrejövő felnőttképzési jogviszony szünetelése és a Szerződés megszüntetése. 

A Szerződő felek szerződésszegésének következményei. 

4.1. A felnőttképzési jogviszony a felek erre vonatkozó megállapodása alapján szünetel. A 

szünetelés alatt egyik felet sem illetik, illetve terhelik a felnőttképzési jogviszonyból fakadó 

jogok, illetve kötelezettségek. 

4.2. A Szerződő felek a Szerződésben foglaltaknak bármelyik fél általi nemteljesítése esetén tett 

írásbeli figyelmeztetés vagy felhívás eredménytelenségét követően a Szerződés azonnali 

hatályú felmondását kezdeményezhetik. 

4.3. A Szerződést a Szerződő felek azonnali hatállyal felmondhatják különösen, ha 

4.3.1. a Képzésben részt vevő személy a képzés folytatására egészségileg alkalmatlanná vált, 

4.3.2. a Képzésben részt vevő személy fizetési hátralékát a Felnőttképző felszólítása ellenére 

sem teljesíti, vagy 

 

5. A képzési díj fizetésének módja és határideje 

A képzés díját átutalással, egy összegben, legkésőbb a képzés első napjáig kell átutalni a Képző 

intézmény számlaszámára. Kedvezményezett: Gál Ferenc Egyetem, számlaszám: OTP 11735005-

20560740. A Közlemény rovatban a díjbekérő száma szerepel. 

 

6. Egyéb rendelkezések 

A Képzésben részt vevő személy tudomásul veszi, hogy a Felnőttképző a Szerződésben meghatározott 

személyes adatait az Fktv. 15. § szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének során a 

felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerébe rögzíti, illetve a Szerződéssel összefüggő valamennyi 

információt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény előírásainak és az Fktv. 21. §-ának megfelelően a képzés lebonyolítása céljából kezelheti, azt 

törvényben meghatározott szervezeteknek törvényben meghatározott módon és célból átadhatja.  

Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvényben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. 

 

Szeged, 2021. július 02. 


