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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) képviseli: Schváb Zoltán Gábor ügyvezető, mint felnőttképző intézmény (továbbiakban: 

Képző Intézmény), másrészt 

 

 Név:  Születési név:  

 Születési hely, idő:  Anyja neve:  

 Lakcím, levelezési cím:  

 E-mail cím:  Telefonszám:  

 Legmagasabb iskolai  
végzettség: 

szakközépiskolai érettségi □; gimnáziumi érettségi □; technikum □; szakirányú felsőfokú □; 
diploma □;  

a továbbiakban, mint képzésben (Résztvevő) között az  alulírott  napon és helyen, a felnőttképzésről szóló 2013. év LXXVII 
törvényben foglaltak szerint felnőttképzési szerződést köt. 
 
1. A szerződés tárgya 

A Képző Intézmény a jelen szerződés megkötésével vállalja, hogy a Résztvevő számára az alábbi képzést biztosítja:  

A képzés megnevezése, száma: 
 iskolavezetői alapképzés 
 (a 24/2005. (IV. 28.) GKM rendelet és az ITM hatályos Tantervi és 
vizsgakövetelményében előírtak szerint) 

 Belső azonosító:  IV-KTI-2022 

 A képzés kezdete:  2022.02.01. 

 A képzés tervezett befejezése:  2022.12.31. 

 Képzés óraszáma:  Elméleti: 40 óra Gyakorlati: - 

 Az ellenőrzés / értékelés módja:  számítógépes elméleti vizsgák (SZEV) 

 A képzés helye:  távoktatás / e-learning; helyét a Résztvevő választhatja meg 

 
2. A képzés ütemezése: 

2.1. Az elméleti képzést a KTI a regisztráció beérkezését követően kiadott linken keresztül, regisztrációt követően 
elérhető – e-Titán Képzésmenedzsment rendszerben rögzített tananyag használatával – 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 e-learning képzés igazolás kerül kiállításra. 
 

3. Felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások 
Előzetesen megszerzett tudás beszámításának módja: A tantervi és vizsgakövetelményben meghatározottak alapján 
az előzetesen szerzett tudás beszámításának módja: nem releváns 
 

4. A megengedett hiányzás mértéke: távoktatás keretében nem releváns. 
 

5. A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum:  
A szerződésben foglaltak teljesülése esetén: Tanúsítvány 
 

6. Képzési díj mértéke és fizetésének módja. 

6.1. A Résztvevő köteles a szaktanfolyam követelményeinek teljesítéséhez szükséges szolgáltatásokért – a képzés 

megkezdése előtt legkésőbb 3 nappal - 301.300 Ft, azaz háromszázegyezer-háromszáz forint költségtérítést fizetni 

a KTI Nonprofit Kft. 11711003-21467231 számú bankszámlájára, a közlemények rovatban a képzésmenedzsment 

rendszerben generált pénzügyi azonosítójának feltüntetésével. 

6.2. A képzés finanszírozásában a Képző szerv részéről költségvetési / európai uniós támogatás nem került 
felhasználásra. 
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7. Az Fktv. 21§ (1) h).–ban foglaltak, miszerint a képzés keretében nyújtott ösztöndíj mértéke és folyósításának 

feltétele pont: nem releváns 
 

8. Vizsgára bocsátás feltételei: 
8.1. A számítógépes elméleti képesítő vizsgákra bocsátás feltétele: a szaktanfolyamhoz kötelezően előírt tantárgyak 

igazolt elvégzése, úgy, mint: A közúti járművezető képzés rendszere; A közúti közlekedési szakember képzés 
rendszere; Közigazgatási hatósági eljárási és polgári jogi ismeretek. 

 
9. A Képző Intézmény képzéssel kapcsolatos jogai és kötelezettségei 

9.1. A Képző Intézmény gondoskodik a továbbképzés személyi és tárgyi feltételeiről. A továbbképzés megkezdésekor 
a Résztvevő rendelkezésére bocsátja a tanuláshoz szükséges tananyagot. 

9.2. Ha a Képző Intézmény hibájából jelen szerződés nem teljesül, akkor a Résztvevő részére köteles egy későbbi 
időpontban megtartani. 

 
10. A Résztvevő jogai és kötelezettségei 

10.1. A Résztvevő szerződésszegése esetén a Képző Intézmény jelen szerződést felbontja. 
10.2. A felnőttképzési szerződést a Résztvevő bármikor, korlátozás nélkül felmondhatja a felnőttképzésről szóló 2013. év 

LXXVII törvényben rögzítettek szerint. 
 
11. Egyéb rendelkezések 

11.1. A Résztvevő jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott 
adatait a Képző Intézmény a képzéssel kapcsolatos feladatainak ellátása céljából jogszabályi felhatalmazás 
alapján kezeli. 

11.2. A Felek a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket békés úton kívánják rendezni. Ha ez nem vezetne 
eredményre, akkor alávetik magukat a per tárgyának értékétől függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság, vagy 
a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességének. 

11.3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok az 
irányadóak. 

11.4. A jelen szerződés az aláírással lép hatályba és a képzés befejezése napjáig érvényes. A jelen szerződés három 
eredeti példányban készült. A szerződés egy példányát a Résztvevő kapja meg, két példányát a Képző Intézmény 
tartja nyilván és őrzi meg. 

 
 
Budapest, 2022. …………………. 
 
 
 ………….…………………………………… ………….…………………………………… 
 KTI Közlekedéstudományi Intézet Képzésben résztvevő 
 Nonprofit Kft. 
 


