
 

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

 

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: 

Ptk.), a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (továbbiakban: Fktv.), a 

felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és 

követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának 

vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó 

részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet, a fogyasztó és a 

vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. 

rendelet, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.), 

valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) alapján 

 

egyrészről: 

”A Szikla” Múzeumi Közhasznú Alapítvány (továbbiakban, mint Képző 

Intézmény) 

Székhelye: 1014 Budapest, Lovas út 4/C 

Adószáma: 18728488-2-41 

Képviselő neve: Huszár Károlyné 

Felnőttképzési nyilvántartásba-vételi száma: E-001962/2019 

 

másrészről: 

Vezetéknév: 

Keresztnév: 

E-mail címe: 

Telefonszáma: 

Születési város: 

Születési idő: 

Anyja neve: 

Lakcíme: 
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Tartózkodási cím: 

TAJ szám: 

AP kód: 

 

(továbbiakban, mint Képzésben Résztvevő) 

 

együttesen, mint Szerződő Felek között alulírott napon és helyen, az alábbiak szerint: 

1.  A KÉPZÉS PONTOS MEGNEVEZÉSE 

Az Fktv. 1. § (2) D) pontjában meghatározott típusú akkreditált, egyéb felnőttképzés. 

 AP1: A Sziklakórház története 1. : Életmentés és hadiorvoslás a II. világháború 

és az 1956-os forradalom alatt  

 AP2: A Sziklakórház története 2.: Túlélés fegyveres konfliktusokban – a helyi 

harcoktól a világháborún át az  atomkorszakig 

 AP3: A Sziklakórház története 3.: Valódi hősök – történelmi események a 

szemtanúk életének tükrében 

2. A KÉPZÉS KEZDETÉNEK IDŐPONTJA 

 

3. A KÉPZÉS ADATAI 

A képzési forma: csoportos képzés és távoktatás. A képzési csoport 

létszámkorlátja: 30 fő. 

A képzés megnevezése 

AP1: A Sziklakórház 
története 1. : 

Életmentés és 
hadiorvoslás a II. 
világháború és az 

1956-os forradalom 
alatt 

AP2: A Sziklakórház 
története 2.: Túlélés 

fegyveres 
konfliktusokban – a 

helyi harcoktól a 
világháborún át az  

atomkorszakig 
 

AP3: A Sziklakórház 
története 3.: Valódi 
hősök – történelmi 

események a 
szemtanúk életének 

tükrében 

 

A képzés rövid 
megnevezése 

A Sziklakórház 
története 1. 

A Sziklakórház 
története 2. 

A Sziklakórház 
története 3. 

A képzés nyilvántartásba 
vételi száma 

E-001962/2019/D001 E-001962/2019/D002 E-001962/2019/D003 

A képzés belső 
azonosítója 

AP1 AP2 AP3 

A képzés formája távoktatás távoktatás távoktatás 

A képzés időtartama 30 nap 90 nap 180 nap 

A képzés kezdetének 
időpontja 

a szerződés megkötésének időpontja 
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A  tesképzés 
befejezésének tervezett 
időpontja 

a képzés kezdetétől 
számított 30 nap 

a képzés kezdetétől 
számított 90 nap 

a képzés kezdetétől 
számított 180 nap 

A képzés óraszáma 6 óra 13 óra 21 óra 

ebből elmélet 
6 óra 

(1 kontaktóra, 5 óra 
távoktatás) 

13 óra 
(3 kontaktóra, 10 óra 

távoktatás) 

21 óra 
(6 kontaktóra, 15 óra 

távoktatás) 

ebből gyakorlat 0 óra 0 óra 0 óra 
Megengedett hiányzás 
mértéke 

100% 100% 100% 

Záró számonkérés 
óraszáma 

0 óra 0 óra 0 óra 

 

4. AZ KÉPZÉS HELYSZÍNE 

4.1. A csoportos képzéselemek (kontakt képzési óra/ szakmai bemutató/ gyakorlati 

óra/előadás) helyszínének megnevezése és pontos címe: Sziklakórház 

Atombunker Múzeum, 1012 Budapest, Lovas út 4/C 

4.2. A Képző Intézmény fenntartja a jogot a képzésekkel kapcsolatos módosításra 

a képzési helyszínre, ütemezésre és időpontra vonatkozóan. Amennyiben a 

Képzésben Résztvevő a nevezett módosítást vagy a módosítások valamelyikét 

nem fogadja el, úgy a Felnőttképzési szerződés bontását kezdeményezheti.  

5. SZÜKSÉGES VÉGZETTSÉG 

Előzetesen megszerzett tudás beszámítására a képzési programban 

meghatározottak alapján nincs lehetőség. E végzettség megszerzéséhez nem 

szükséges előzetes szakmai követelmény vagy iskolai végzettség. 

6. KONZULTÁCIÓS LEHETŐSÉG 

A képzés tananyagának feldolgozásához konzultációs lehetőséget biztosít a Képző 

Intézmény az info@therock.academy e-mail címen a képzés időtartalma alatt. 

7. HALADÁS MÉRÉSE 

A Képzésben Résztvevőnek a képzés során nyújtott teljesítménye ellenőrzésének, a 

haladás folyamatos nyomon követésének a módja: elektronikus tesztek. A képzés 

elvégzéshez a képzés lezárásaként elektronikus Záró teszt számonkérést kell 

teljesítenie. 

8. TANÚSÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSÁNAK FELTÉTELE 

A képzés elvégzéséről szóló dokumentum kiadásának feltétele az elektronikus Záró 

teszt számonkérés teljesítése. A Záró teszt számonkérés sikeresnek minősül, 
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amennyiben a Képzésben Résztvevő a számonkérést legalább 70%-os eredménnyel 

kitölti. A Képző Intézmény nem számít fel külön eljárási díjat a tesztek és a Záró teszt 

számonkérés ismételt teljesítéséért, azt a Képzésben Résztvevő a képzés időtartama 

alatt jogosult 3 alkalommal térítésmentesen megismételni. 

9. A KÉPZÉS ELVÉGZÉSÉVEL MEGSZEREZHETŐ DOKUMENTUM 

Elektronikus tanúsítvány. Az Elektronikus Tanúsítvány kiállítására az utolsó 

tanegységet lezáró elektronikus Záró teszt számonkérés sikeres teljesítését követően 

kerül sor.   

10. A KÉPZÉSI DÍJ MEGHATÁROZÁSA 

A képzések díjába beleértendő az engedélyezett képzési program részét képező 

elektronikus tesztek és az elektronikus Záró teszt számonkérés, továbbá a szükséges 

eszközhasználat és a tananyag díja is. Egyéb jogcímen díjazás nem szedhető. 

 

A képzés megnevezése 

AP1: A Sziklakórház 
története 1. : 

Életmentés és 
hadiorvoslás a II. 
világháború és az 

1956-os forradalom 
alatt 

AP2: A Sziklakórház 
története 2.: Túlélés 

fegyveres 
konfliktusokban – a 

helyi harcoktól a 
világháborún át az  

atomkorszakig 
 

AP3: A Sziklakórház 
története 3.: Valódi 
hősök – történelmi 

események a 
szemtanúk életének 

tükrében 

 

Teljes ár 4000 Ft 6000 Ft 8000 Ft 

Kedvezményes díjak*: 

18-26 év közötti DIÁK** 3000 Ft 6000 Ft 8000 Ft 

65 év feletti  3000 Ft 6000 Ft 8000 Ft 

70 év feletti EU 2000 Ft 6000 Ft 8000 Ft 

Pedagógus 2000 Ft 6000 Ft 8000 Ft 

Fogyatékkal élő és 
kísérője 

2000 Ft 6000 Ft 8000 Ft 

*A kedvezményre jogosító dokumentumok (pl.: személyi igazolvány, pedagógus igazolvány, 

fogyatékkal élők igazolványa) bemutatása a helyszínen kötelező.  

** A képzés megkezdésekor érvényes magyar vagy nemzetközi (ISIC) diákigazolvánnyal rendelkező 

személy. 

11. A KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐ VÁLLALJA, HOGY: 

11.1. a képzésben a 1-8. pontban meghatározottak szerint részt vesz, 

11.2. megjelenését minden képzési kontaktórán az elektronikus jelenléti ív 

vezetésével dokumentálja, 
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11.3.  a képzés során nyújtott teljesítményének képzési programban 

meghatározottak szerinti ellenőrzésén, elektronikus Záró számadáson részt 

vesz, 

11.4. a kontakt képzési órán nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés többi 

résztvevőjét, oktatóit, illetve a Képző Intézmény jogait vagy jogos érdekeit 

sértené vagy károsítaná (A Képzésben Résztvevő az okozott károkért a Ptk. 

szabályai szerint felel.), 

11.5. a képzés ideje alatt az adataiban bekövetkező változásokat a változástól 

számított 8 napon belül a Képző Intézménynek elektronikus úton bejelenti, 

11.6. a képzési díj elszámolásához a Képző Intézménnyel együttműködik,  

11.7. a Képző Intézmény Tűz- és munkavédelmi előírásait, valamint a Látogatási 

Szabályzatát betartja. 

12. A KÉPZŐ INTÉZMÉNY VÁLLALJA, HOGY: 

12.1. jelen Felnőttképzési szerződésben foglaltaknak megfelelően megszervezi és 

megvalósítja a képzést, gondoskodik a képzés rendjének betartásáról (A Képző 

Intézmény csak és kizárólag ezen tevékenységekért vállal felelősséget.), 

12.2. tájékoztatást ad a Képzésben Résztvevő számára a panaszkezelési és 

jogorvoslati lehetőségekről, 

12.3. a képzés teljes időtartama alatt a felnőttképzési engedélyét fenntartja, 

12.4. a hatályos Fktv.-ben meghatározott statisztikai adatszolgáltatási 

kötelezettségét teljesíti és az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek az 

Fktv. 21.§-nak megfelelő adatokat szolgáltatja, 

12.5. a képzés elsajátítását felmérő elektronikus Záró teszt számonkérés sikeres 

teljesítését követően elektronikus tanúsítvánnyal és időbélyeggel ellátott 

elektronikus oklevelet állít ki, melyet a Képzésben Résztvevő a 

Therock.academy felületen tölthet le. 

13. A KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐ SZERZŐDÉSSZEGÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYE(I): 

13.1. A Képző Intézmény jogosult a Képzésben Résztvevőt a képzésben való további 

részvételből kizárni, amennyiben a Képzésben Résztvevő nem tartja be a 

Képző Intézmény jelen ÁSZF 10.4. és 10.7. előírásait és ezzel akadályozza a 

képzés szerződés szerinti teljesítését. A képzési díj ebben ez esetben nem jár 

vissza a Képzésben Résztvevő részére. 

13.2. Amennyiben a Képzésben Résztvevő a képzés elvégzést követő elektronikus 

Záró számadást nem teljesíti, akkor részére Képző Intézmény nem állít a 
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képzés elvégzését igazoló elektronikus oklevelet. A képzési díj ebben az 

esetben nem jár vissza a Képzésben Résztvevő részére. 

14. A KÉPZŐ INTÉZMÉNY SZERZŐDÉSSZEGÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYE(I): 

14.1. Amennyiben a Képző Intézmény a 11. pontban foglalt kötelezettségeit 

megszegi – így különösen nem nyújtja a jelen szerződésben és a Képzési 

tájékoztatóban meghatározott képzést, illetve a Képző Intézmény 

felnőttképzési nyilvántartásba vétele elmarad vagy a Képző Intézmény 

tevékenysége folytatását megtiltják, vagy a képzés a Képző Intézmény 

hibájából megszakad – a Képzésben Résztvevő részére a befizetett képzési díj 

visszajár. 

15.  ADATKEZELÉS 

15.1. A Képzésben Résztvevő hozzájárul, hogy jelen Felnőttképzési szerződésben 

meghatározott személyes adatait, illetve jelen Felnőttképzési szerződéssel 

összefüggő valamennyi információt a Képző Intézmény az Infotv. előírásainak 

és az Fktv. 21. §-ának megfelelően kezelheti, azt a hatályos jogszabályokban 

meghatározott szervezeteknek átadhatja. 

15.2. A Képzésben Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Képző Intézmény – a képzés 

megvalósításának dokumentálása, valamint a teljesítés igazolhatósága 

céljából – a képzésről és a Képzésben Résztvevőkről fényképeket készítsen a 

Ptk.  2: 48 §-a alapján, amely tömegfelvételnek számít. A Képzésben 

Résztvevő az elkészített tömegfelvételekkel kapcsolatban az 

info@therock.academy  címen kérhet bővebb felvilágosítást.  

16.  ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

16.1. Az Szjt. értelmében a képzésre jelentkező, illetve a Képzésben Résztvevő az 

általa megismert képzés tartalmáról írásos engedély nélkül másolatot nem 

készíthet, azt jogosulatlanul nyilvánosságra nem hozhatja vagy terjesztheti. 

16.2. A Képzésben Résztvevő kijelenti, hogy a Felnőttképzési szerződés 3. 

mellékletében foglalt képzési tájékoztatót megismerte, és azzal kapcsolatban 

tartalmi kérdése, kifogása nincsen. A Képzésben Résztvevő kijelenti, hogy a 

Képző Intézmény biztosította számára a képzési program megismerésének 

lehetőségét. 

16.3. A jelen elektronikus formában megkötött Felnőttképzési szerződés írásban 

megkötött szerződésnek minősül, határozott időre jön létre. A Képző Intézmény 

az elektronikus szerződés létrejöttét követően haladéktalanul, de legkésőbb 72 

órán belül köteles visszaigazolni és iktatni, valamint a hozzáféréshez 

mailto:info@therock.academy
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szükséges adatokat elektronikus formában a Képzésben Résztvevő számára 

megadni. 

16.4. Jelen Felnőttképzési szerződés módosítását a Képző Intézmény és a 

Képzésben Résztvevő kizárólag elektronikus úton teheti meg. Amennyiben 

bármelyik fél a Felnőttképzési szerződésben foglaltakat írásbeli figyelmeztetés 

után sem teljesíti, a másik fél a Felnőttképzési szerződés azonnali hatályú 

felmondását kezdeményezheti. 

16.5. Jelen Felnőttképzési szerződés felmondását a Képző Intézmény és a 

Képzésben Résztvevő a jelen Felnőttképzési szerződés 1. sz. mellékletét 

képező Általános szerződési feltételekben rögzítettek szerint 

kezdeményezheti. 

16.6. A Szerződő Felek jelen Felnőttképzési szerződésből eredő esetleges jogvitáik 

rendezését elsősorban békés úton rendezik, ha ez nem vezet eredményre, 

akkor fordulnak más hatósághoz, illetve Bírósághoz, Törvényszékhez. A jelen 

Felnőttképzési szerződésben nem szabályozott kérdésekre a hatályos Ptk. az 

irányadó. 

16.7. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen Felnőttképzési szerződéshez a 

szerződés elválaszthatatlan részét képező alábbi mellékleteket csatolják: 

1. számú melléklet: Általános szerződési feltétel  

2. számú melléklet: Adatvédelmi szabályzat 

3. számú melléklet: Képzési tematika 

 

 

Kelt: Budapest, ........................................................................................  

 

  .......................................................................................  

Képzésben Résztvevő 

 

 

  .......................................................................................  

Huszár Károlyné 

Elnök 

„A Szikla” Múzeumi Közhasznú Alapítvány  

Képző Intézmény 


