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Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/000327 

 
FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS 

a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 13. §-a előírásainak megfelelően,  
amely létrejött egyrészt 

a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (1119 Budapest, Than Károly u. 3-5., adószám: 21925221-2-43, 
cégjegyzékszám: 01-09-890710) képviselik:  Jeney Zsigmond Péter és Hidasi Sándor, mint aláírásra együttesen jogosultak, mint 
felnőttképző Intézmény (továbbiakban: KTI), másrészt 

 

Név:  Születési név:  

Születési hely, idő:   Anyja neve:  

Lakcím, levelezési cím:  Telefonszám:  

Állampolgárság:    Adóazonosító jel:  

E-mail cím:  

 

mint a képzésben résztvevő (a továbbiakban: Résztvevő) között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: 

 
1. A szerződés tárgya 

1.1. Résztvevő részt vesz a KTI által szervezett képzésen, amelynek adatai az alábbiak: 
- A képzés pontos megnevezése:    Szaktanfolyami vizsgabiztos továbbképzés                
- A képzés óraszáma:     3 (három),  

amelyből: Elmélet óraszám: 3 (három) Gyakorlati óraszám: – 
- A képzés kezdete (év, hónap, nap):   2022. március 8.  
- A képzés tervezett befejezése (év, hónap, nap):  2022. október 31. 
- A képzés díja:    12.300 Ft 

 
2. Az elméleti képzés 

2.1. Az elméleti képzést a KTI - Panopto oktatási rendszerben rögzített tananyag használatával, - a regisztráció beérkezését 
követően kiadott linken keresztül elérhető távoktatás formájában végzi.  

2.2. Az elméleti képzés helyét a Résztvevő választhatja meg, a képzés bárhol végezhető, megfelelő informatikai környezet 
megléte esetén.  

2.3. Az elméleti képzés sikeres elvégzéséről a képzésben részt vevő kérésére tanúsítvány kerül kiállításra. A képzés 
teljesítésének feltétele valamennyi oktatási anyag teljes egészében történő (100%) megtekintése. 
 

3. A vizsga adatai, a teljesítmény értékelésének módja 
3.1. A vizsgára bocsátás feltétele: A képzés sikeres teljesítése, a kiadott linken elérhető tananyag megtekintése fentiek szerint. 
3.2. A vizsga szervezésének módja, formája: a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. által lebonyolított 

számítógépes elméleti vizsga. 
3.3. A vizsga időpontja: A KTI a vizsgák pontos időpontját - amennyiben ezt az illetékes hatóságtól kapott tájékoztatás időpontja 

lehetővé teszi - öt nappal a tervezett vizsgát megelőzően közli a Résztvevővel. 
 

4. A Résztvevő fizetési kötelezettsége 
4.1. A Résztvevő köteles a szaktanfolyam követelményeinek teljesítéséhez szükséges szolgáltatásokért 12.300 Ft, azaz 

tizenkétezer-háromszáz forint költségtérítést fizetni a KTI Nonprofit Kft. 10032000-00287584-00000079 számú 
bankszámlájára, a közlemények rovatban a „Vezetéknév_Keresztnév_ééééhhnn_szvb” azonosító feltüntetésével, ahol 
ééééhhnn a tanuló születési dátuma. 

4.2. A tanfolyamot záró vizsga díjmentes. 
4.3. A pótló- és javító vizsga díjmentes. 
4.4. A képzés finanszírozásában a Képző szerv részéről költségvetési / európai uniós támogatás nem került felhasználásra. 
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5. A KTI jogai és kötelezettségei 
5.1. A KTI fenntartja a jogot a képzésekkel kapcsolatos módosításra a képzési helyszínre, ütemezésre és időpontra 

vonatkozóan. Amennyiben a Résztvevő a nevezett módosítást vagy a módosítások valamelyikét nem fogadja el, úgy a 
Felnőttképzési szerződés felmondását kezdeményezheti. 

5.2. A KTI vállalja, hogy: Jelen Felnőttképzési szerződésben foglaltaknak megfelelően megszervezi és megvalósítja a képzést, 
gondoskodik a képzés rendjének betartásáról. 
A hatályos felnőttképzési törvényben meghatározott statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti és az állami 
szakképzési és felnőttképzési szervnek az Fktv. 15. és 21.§-nak megfelelő adatokat szolgáltatja. 
 

6. A KTI szerződésszegésének következményei 
A KTI képzési tevékenységének folytatásától való eltiltása esetén, a Résztvevőt ért kárt - maximum a Résztvevőre számított 
képzési díj erejéig - köteles megtéríteni. Minden egyéb esetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 
továbbiakban: Ptk.) vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 
 

7. A Résztvevő jogai és kötelezettségei 
7.1. A Résztvevő a KTI oktatási rendjét megtartja, a képzésre vonatkozó előírásait, utasításait követi.  
7.2. A képzés ideje alatt az adataiban bekövetkező változásokat a változástól számított 3 napon belül a KTI-nek bejelenti és a 

KTI kérésére a változást alátámasztó dokumentumot bemutatja. 
 

8. Résztvevő szerződésszegésének következményei 
8.1. Ha a Résztvevő nem teljesíti a képzés formai és tartalmi követelményeit, akkor a KTI a szerződést felmondhatja. 
8.2. A KTI jogosult a Résztvevőt a képzésben való további részvételből kizárni, amennyiben a Résztvevő a képzés többi 

résztvevőjét vagy az oktatót veszélyezteti, illetve magatartásával a képzést/vizsgát rendszeresen megzavarja, és ezzel 
akadályozza a képzés szerződés szerinti teljesítését.  
 

9. Egyéb rendelkezések 
9.1. A Résztvevő jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott adatait a KTI 

a képzéssel kapcsolatos feladatainak ellátása céljából kezeli. Bejelentés alapján folytatott képzés esetén a Résztvevő 
megtiltja adatainak harmadik fél részére továbbítását: igen / nem (a kívánt részt aláhúzással jelezze). 

9.2. A képzésben résztvevőnek a képzés során rögzített adatai 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 szóló, az európai parlament és a tanács 2016. április 27-i (eu) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR) 
szerinti „személyes adatnak” minősülnek. A keletkező adatok meghatározása: jelen szerződés adatai, a képzés során 
keletkező tanulmányi, illetve jelenléti adatok, vizsgaeredmények, fényképek, videófelvételek.  

9.3. Az adatok felhasználási célja: Statisztikai célra a KSH és OSAP felé történik adatszolgáltatás a felnőttképzési törvény 21. 
§ (2) és (4) bekezdései szerint. 

9.4. A KTI az adatok kezelésénél a GDPR és a felnőttképzési törvény 15. §, 21. §, Vhr. 22. §, 22/A. §, 23. §, 25/A. §-a szabályai 
szerint jár el.  

9.5. A képzésben résztvevő az Adatkezelési Tájékoztató által megismerte a személyes adatainak kezelési módját, és 
hozzájárult azok felhasználásához. 
 

10. Felek tudomásul veszik, hogy a Pest Megyei Kormányhivatalnak ellenőrzési jogosultsága van a felnőttképzéseket tekintve.  
 

11. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok 
rendelkezései az irányadóak. 
 

12. Jelen szerződés az aláírással lép hatályba és a képzés befejezésének napjáig érvényes. 
 
13. Jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadták. 
 
Budapest, 2022. 
 
 
 ______________________________  ______________________________ ______________________ 
 KTI Nonprofit Kft. képviseletében  KTI Nonprofit Kft. képviseletében Résztvevő aláírása 
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