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Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00172-2011
Alapítási engedély szám: 82/253/2012
Adatszolgáltatás regisztrációs száma: D/1844/2013

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS
amely létrejött, a 2001. évi CI. tv. 20. §-a alapján, egyrészről a Szent Korona Országáért Alapítvány
(székhely: 2083 Solymár Ásvány u. 7041/7. hrsz. ; adószáma: 18699014-1-13; felnőttképzési nyilvántartási szám:
00172-2011 ), a továbbiakban: képzést szervező, másrészről
név: .................................................................................................................................................................................
születési név: ....................................................................... anyja neve: ......................................................................
születési adatok (hely, idő): ...........................................................................................................................................
a továbbiakban: képzésben résztvevő,

1

harmadrészről költségviselő intézmény (szervezet, stb.) neve : ..................................................................................
......................................................................................................................................................................................
székhelye: …..........................................................................................................................................................…...
a továbbiakban: költségviselő között az alábbi feltételek szerint:

1. A képzést szervező vállalja, hogy a jelen felnőttképzési szerződésben foglaltaknak megfelelően

megszervezi és lebonyolítja az alábbi képzést:
1.1. Képzés pontos címe: Hagyományaink ismerete a történelmünk tükrében .
1.2. Alapítási engedélyszáma: 82/253/2012
1.3. Adatszolgáltatás regisztrációs száma: D/1844/2013
1.4. A képzés formája: tanfolyami képzés
1.5. Óraszáma (elmélet és gyakorlat): 120, amelyből 86 óra elmélet, 34 óra gyakorlat
1.6. Elsajátítható ismeretek, kompetenciák: A képzés során elsajátítandó ismeretek köre kiterjed a
magyarság történelmi, néprajzi, jogi, hadtörténelmi, népi gyógyászati kultúrájának elméleti és tárgyi
mélyebb megismerésére, eredeti, hiteles források és régészeti kutatások alapján, neves, elkötelezett
oktatók előadásában. A résztvevő a továbbképzés során szerzett elméleti és gyakorlati ismereteit képes
lesz beilleszteni mindennapi munkájába.
1.7. A résztvevőnek a képzés során nyújtott teljesítményének ellenőrzése, értékelésének módja:
Ellenőrzési mód: Minden tanult résztémát magában foglaló, kifejtős kérdéseket tartalmazó feladatlap
minden félév végén, amely résztémánként legalább 2 kérdést tartalmaz. Egy a hallgató által kiválasztott
településről, ( melyet már korábban megismert, esetleg ahonnan származik, vagy ahol rokonai élnek) a
tanult tananyag alapján, egy min. 3-5 oldalas tanulmány készítése, annak néprajzi, történelmi,
művelődési, gazdálkodási életéről, problémáiról a tanult résztémák alapján, melynek témavezetője a
magyar néprajz és népismeretet tanító tanár. Az évköri hagyományaink résztémakörhöz tartozó
gyakorlaton készített tárgyak színes fotóinak beadása. Minden félév végére 2 (1-1) óra,- vagy
foglalkozásterv készítése két külön résztéma témaköréből (az előadóval egyeztetve), melyben bizonyítja a
tanfolyamon résztvevő, hogy a résztémák tudásanyagát elsajátította és képes lesz továbbadni.
Értékelési szempontok: A kérdésekre adott válaszoknak bizonyítani kell a tanult ismeretek legalább 70
%-ának elsajátítását. A tanulmány értékelésének szempontjai, hogy ne legyen benne tárgyi tévedés. A
téma helyes megközelítése a kapott tudás alapján. Bizonyítsa, hogy a hallgató a tanult ismereteket
elsajátította.
1.8 Az elméleti tanórákról, a gyakorlati foglalkozásokról, illetve a konzultációkról való megengedett
hiányzás mértéke a képzési óraszám: 20 %-a. Amennyiben a képzésben résztvevő a képzés
időtartamának 20%-át meghaladó mértékben igazolatlanul mulaszt (a képzéstől távol marad), akkor a

1 Csak akkor kell kitölteni, ha az intézmény is vállal költséget a képzés díjából.
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képzést szervező a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. Ebben az esetben a megkezdett tanfolyam
tandíját a képzésben résztvevő elveszti, azt a képzést szervezőtől vissza nem követelheti. A mulasztó
résztvevő a képzés elvégzéséről igazolást nem kaphat. Ha a résztvevő önhibáján kívül maradt távol a
képzés időtartamának 20 %-át meghaladó mértékben és önhibájának hiányát igazolni tudja, s távollétét
írásban, az igazolással együtt, a szervező felé megindokolja, akkor a képzést szervező ezt
méltányosságból elfogadhatja, ha a részvevő az 1.7 pontban leírtakat teljesítette. Ha a résztvevő igazolt
hiányzásának mértékét, körülményeit a szervező úgy ítéli meg, hogy azok nem teszik lehetővé az igazolás
elfogadását, akkor a szervező javasolhatja a résztvevőnek más időpontban megtartott képzésen való
részvételét. Ebben az esetben a résztvevő jogosult ugyanannál a szervezőnél résztvenni egy másik
időpontban indított képzésen és az eddig befizetett képzési díja az újraindított továbbképzésbe
beszámítható. A képzésben résztvevő igazolási kötelezettségének teljesítésére legfeljebb a mulasztástól
számított 15 napon belül jogosult. Amennyiben a szervező nem indít képzést, a résztvevő – az
eredményes igazolás ellenére – a tandíjat elveszti.
1.9 A képzés sikeres elvégzését igazoló dokumentum kiadásának feltétele: A továbbképzési idő 80
%-án való kötelező részvétel. A csoportmunkákban való részvétel, a műhelyfoglalkozásokba való
bekapcsolódás és a szerződés 1.6 és 1.7 pontjában leírtak teljesítése.
1.10 Képzés időtartama, ütemezése (év, hó nap/ok)2: lásd.: a jelentkezési lap 1.4 pontját
1.11 Képzés helye: lásd. a jelentkezési lap 1.7. pontját
1.12 Képzés díja: lásd. a jelentkezési lap 1.8. pontját, ezen belül
1.12.1 Költségviselő által fizetett díj: lásd. a jelentkezési lap 4. pontját
1.12.2 Önrész: lásd. a jelentkezési lap 4. pontját
1.13 Gyakorlati foglalkozás helye, időtartama, ütemezése: A gyakorlati foglalkozás az elméleti
képzéssel integránsan, azonos helyszínen és időszervezési feltételekkel valósul meg. A résztvevő a
gyakorlati foglalkozással összefüggésben juttatásban nem részesül.
1.14 A képzés díján belül a vizsgadíj: 0,- Ft Esetleges pótvizsga díja: 0,- Ft

2. Az 1. pontban meghatározott felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások: Előzetes

tudásszint felmérése (díja: 30.000,- Ft / alkalom), ha kéri. Képzési szükségletek felmérése és képzési
tanácsadás (díja: 10.000,- Ft / alkalom), ha kéri. Amennyiben felnőttképzési szolgáltatást igényel, úgy
annak megvalósulása előzetesen egyeztetett időpontban és helyszínen lehetséges.

A képzésben résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a képzésben részt vesz, a képzési
követelményeket legjobb tudása szerint teljesíti. Önrész esetén a képzés végéig megfizeti a képzés díjából
ráeső részt, a jelentkezési lap 4. pontjában foglaltak szerint, a képzést szervező részére. Ha részletfizetést
kér, akkor a szervező és a résztvevő a részletek befizetésének időpontjáról, összegeiről, a képzés kezdetekor
megállapodnak, azt írásban rögzítik és ezen szerződéshez csatolják. A képzésben résztvevő vállalja, hogy a
szerződés mellékletét képező, részletfizetési megállapodásban foglaltakat betartja. A képzésre történő oda- és
visszautazás költségeit a képzésben résztvevő fizeti.

3.

A költségviselő vállalja, hogy a képzési díjnak a 1.12.1. pontban szereplő részét a jelentkezési lap 4.
pontja szerint a képzést szervező részére banki átutalással megfizeti.

4.

A képzésben résztvevő vállalja, hogy a képzési díjnak a 1.12.2. pontban szereplő részét jelentkezési lap
4. pontja szerint megfizeti. Ha előzetesen részletfizetést kért (lásd: jelentkezési lap 4. pontja), akkor az
utolsó részletet legkésőbb a képzés vége előtt egy hónappal, a képzést szervező részére, banki átutalással ,
vagy a helyszínen megfizeti.

5.

Az 1.12.1 és 1.12.2 pontokban meghatározott képzési díj megfizetése, a szerződés 3. 4. 5. pontjai szerint,
a képzésben való részvétel feltétele és a tanúsítvány kiadásának egyik feltétele. Amennyiben a költségviselő,
illetve önrész esetén a képzésben résztvevő az 1.12.1 és 1.12.2 díjat az esedékességig nem fizeti meg, úgy a
képzést szervező a megkötött szerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani. Ilyenkor a képzést szervező a
teljes képzési díj 30%-ára, mint átalány-kártérítésre jogosult, amelyet a képzésben résztvevő, illetve a

6.

2 Figyelembe véve az el zetesen megszerzett tudás beszámítását.
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költségviselő a vállalt összeg arányában köteles megfizetni, az erre irányuló felszólítás kézhezvételétől
számított 15 napon belül.

7. Amennyiben a képzést szervező a jelen szerződést – a másik fél szerződésszegése miatt – felmondja, úgy
ezt írásban – tértivevényes levélben vagy személyesen átadva – köteles a résztvevőnek és a
költségviselőnek bejelenteni. A felmondás joghatásai a résztvevő, vagy a költségviselő részéről akkor
állnak be, amikor az érintett személy (igazoltan) átvette a felmondást.

8. A képzésben résztvevő a képzés és vizsgázás ideje alatt az adataiban bekövetkező változásokat köteles a
képzést szervezőnek a változás bekövetkeztétől számított 3 napon belül írásban bejelenteni.

9. A képzés sikeres elvégzését igazoló dokumentum javítása ellenében, illetve másolat kiállításáért a

hallgató felé a szervező díjat számíthat fel,
– ha azon téves adatok a képzésen részt vevő hibájából szerepelnek; ha azt saját maga kéri
megsemmisülés, elvesztés stb. okok miatt;
– ha az ajánlott, tértivevényes igazolás kiküldésekor „nem kereste” megjegyzéssel a postától
visszaérkezik;
– ha a képzés időpontja és az igazolás kiállítása közti időben a hallgató értesítési címe költözés miatt
megváltozott, és ezt az igazolást kiállító vagy a szervező felé nem jelezte. A képzés sikeres
elvégzését igazoló dokumentumról másolatot írásban (e-mail, levél) kérhet a képzésen résztvevő,
melyben a következő, a pótláshoz nélkülözhetetlen információkat kell megadnia: név, leánykori
név, születési hely és idő, képzést szervező neve, képzés helyszíne, a képzés címe, időpontja, a
hallgató pontos értesítési címe. Az igazolás javítására, illetve másolat készítésére, példányonként az
alábbi díjszabást alkalmazza a képzést szervező:
– igazolás hiteles másolatának díja: 1500 Ft + ÁFA
– postaköltség: a mindenkor aktuális postai díjszabás alapján.

10. A képzést szervező a képzésben résztvevő tanulmányi eredményeiről, illetve az előadásokon és a

vizsgákon való részvételéről csak a képzésben résztvevő által írásban erre meghatalmazott részére adhat
felvilágosítást.

11. A jelen szerződés az aláírással lép hatályba, és az itt nem szabályozott kérdésekre a Ptk., valamint a
felnőttképzésre, pedagógus-továbbképzésre vonatkozó jogszabályok az irányadók. A Felek a jelen
szerződést akaratukkal egyezően kötötték meg.

Dátum: ..........................................................................
Mellékletek:
1. Jelentkezési lap
2. Részletfizetési megállapodás

…................................................
Szervező aláírása és PH.
Szent Korona Országáért Alapítvány
elnöke

….............................................
Költségviselő aláírása és PH.3

….............................................
Képzésben résztvevő

3Az aláírás csak az intézmény pecsétjével együtt érvényes !
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