A tanfolyam kódja:

..... számú példány

KÉPZÉSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészt a képzést folytató Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem ((székhely: 1111 Budapest,
Műegyetem rkp. 3., képviseletében eljáró átfogó szervezeti egység/ szervezeti egység: Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar,
Mérnöktovábbképző Intézet, rövidített neve: BME - MTI felnőttképzési nyilvántartásba vételi száma: E-000530/2014 ; adószám:
15308799-2-43 egységes statisztikai számjel: 15308799-8542-312-01, bankszámlaszám (MÁK): 10032000-01425279-00000000,
képviseletében eljár: Sárköziné Zágoni Zsuzsanna intézeti igazgató) a továbbiakban, mint BME-MTI, másrészről
Születéskori neve:
A Képzésben résztvevő neve:
Születési helye és ideje (év, hó, nap):
Anyja neve:

Szem. ig. száma:

Állampolgársága:

Iskolai és szakmai végzettsége:

Lakóhelyének címe:

Tartózkodási helyének címe/levelezési cím:

E-mail cím:

Telefon:

mint a Képzésben résztvevő között az alábbi feltételekkel:
1. Szerződő felek (továbbiakban: Felek) közösen megállapítják, és tudomásul veszik, hogy az Intézménynek saját képzési programja alapján –és
a mindenkori jogszabályokban foglalt feltételekkel, a Résztvevő felnőttel képzési szerződést köt.
2. Az Intézmény vállalja, hogy – képzésre vonatkozó saját képzési programja alapján – képzést nyújt a Résztvevő számára és biztosítja a képzési
programja megvalósításához szükséges feltételeket az alább részletezettek szerint:
A képzés megnevezése/ A tervezett
felnőttképzési tevékenység
Képzéssel elsajátítható ismeretek,
megszerezhető kompetenciák
megnevezése:
A felnőttképzési tevékenységhez
Előzetes tudásszint mérés
képzési tanácsadás
kapcsolódó szolgáltatás formája:
a Résztvevő írásbeli kérésére, külön költségtérítés ellenében – a Jelentkezési lap alapján
A (szakmai, általános, nyelvi, ill. hatósági) Bejelentés: 2013.
képzésre vonatkozó adatok
A Résztvevő – képzés során nyújtott –
teljesítményének ellenőrzési és értékelési módja:

A vizsgára történő bocsátás feltételei:

Megengedett hiányzás mértéke:

elméleti: óra

gyakorlati: -

konzultáció: -

A megengedett hiányzás túllépésének
következményei a Résztvevőre nézve:

A képzés helye:

BME, 1111, Egry József u. 1. E. épület XI. emelet 1. terem

A képzés időtartama/ütemezése (figyelembe
véve az előzetesen megszerzett tudás
beszámítását):
A gyakorlati foglalkozás időtartama:

-

A gyakorlati foglalkozás ütemezése:

-

A gyakorlati foglalkozással összefüggésben
esetlegesen biztosított juttatások:

-

A vizsga szervezésének módja és formája:

Tudásfelmérő teszt. A vizsgák előkészítése, megtartása és az értékelés a vonatkozó intézeti
„Vizsgaszabályzat” előírása szerint történik, mely megtalálható az alábbi oldalon: ……………….

Vizsgaszervező intézmény megnevezése:

BME-MTI 1111 Budapest, Egry József utca 1. XI. emelet

Egy összegben a képzési díj mértéke
(figyelembe véve az előzetesen
megszerzett tudás beszámítását) / a képzési
díj fizetésének módja és ütemezése:

(mely összeg tartalmazza a vizsga díját és a segédletek árát is)
A képzés díját, illetve a vizsgadíjat, számla ellenében, a megadott fizetési határidőig kell megfizetni
a jelentkezési lapon megjelölt módon az BME-MTI MÁK 10032000-01425279-00000000
számlájára.
Díjfizetés ütemezése:
A képzés megkezdésekor egy összegben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
1111 Budapest, Egry József u. 1. E. épület
Postacím: 1521 Budapest

Mérnöktovábbképző Intézet
Telefon: 463-2471, Fax: 463-2470
http://www.mti.bme.hu; e-mail: info@mti.bme.hu

Intézményi azonosító: FI 23344

Részletekben:
A pótlóvizsga díjának mértéke fizetésének
módja:

.

A képzés – állami, illetve európai uniós
források terhére – támogatásban részesül:

Igen Nem
A támogatás megnevezése:
A támogatás összege:
Az Intézmény kötelezettséget vállal, hogy amennyiben a Képzés állami, illetve európai uniós források terhére
támogatásban részesül, a támogatás teljes időtartama alatt biztosítja, hogy a Felnőttképzési Akkreditáló Testület
által kiállított, érvényes intézményakkreditációs tanúsítvánnyal rendelkezik.

A képzésben részt vevő felnőtt és a BME – MTI
szerződésszegésének következményei, így
különösen a képzésből való kimaradás esetén
megfizetendő díj mértéke, a szolgáltatás díjának
késedelmes megfizetése vagy a díjfizetés
elmaradásának következményei:

Szerződésszegés esetén a szolgáltatás
igénybevevőjét illető panasztételi és
jogorvoslati lehetőség:

Amennyiben a Képzésben részt vevő a tanulmányi kötelezettségét nem teljesíti, túllépi a
megengedett hiányzás mértékét, nem fizeti meg esedékességkor a Képzési díjat, a vizsgadíjat vagy
egyéb díjakat, vizsgára nem bocsátható, a Képzés elvégzését igazoló dokumentumot az Intézmény
nem állít ki részére. Amennyiben a Képzésben részt vevő vizsgakötelezettségét nem teljesíti, a
Képzés elvégzését igazoló dokumentumot az Intézmény nem állítja ki részére. A Képzési díj és
egyéb díjak ezekben az esetekben nem követelhető vissza.
Képző Intézmény szerződésszegése esetén Képzésben részt vevő írásban panasszal fordulhat a BME
képviseletében eljáró szervezeti egység vezetőjéhez. A Képzésben részt vevő járásbíróság
hatáskörébe tartozó ügyben a Budai Központi Kerületi Bírósághoz, törvényszék hatáskörébe tartozó
ügyben az általános illetékességgel rendelkező törvényszékhez fordulhat az alábbi esetekben: a
képzésben részt vevő panasza alapján indult egyeztetés a Képző Intézmény és Képzésben részt vevő
között a panasz benyújtásától számított 30 napon belül nem vezetne eredményre, - a panasz
elbírálásával szemben.

3. A BME-MTI vállalja, hogy
–
a képzésen való jelenlétet folyamatosan ellenőrzi;
–
a képzésen való részvételről igazoló okiratot állít ki, és ad át a résztvevőknek,
–
folyamatos kapcsolattartást biztosít a BME MTI-t képviselő tanfolyamvezetővel,
a képzés elmaradása esetén új képzési időpontot ajánl fel, amennyiben ez a Képzésben résztvevőnek nem megfelelő, akkor a már befizetett
képzési díjat a jelentkezési lapon megjelölt Számlafizető részére visszafizeti.
4. A Képzésben résztvevő vállalja, hogy

a képzés foglalkozásaira pontosan megjelenik, azokon részt vesz, előre látható távollétét időben jelzi, távollétét hivatalosan igazolja a
tanfolyamvezetőnek vagy tanfolyamszervezőnek; - - mint kapcsolattartónak

a személyi adataiban és/vagy elérési adataiban (pl. lakcím, telefonszám) történt változásokról haladéktalanul tájékoztatja a tanfolyamszervezőt
–- mint kapcsolattartót
5. A képzésre jelentkező Résztvevő kérheti tudásszintjének előzetes felmérését.
6. Az Intézmény – a Résztvevő írásbeli kérésére, külön költségtérítés ellenében – biztosítja az előzetesen megszerzett tudás mérését, értékelését, és ennek eredményét
figyelembe veszi a képzés tartalmának, illetve folyamatának egyénre szabott alakításában, ezen belül különösen a képzés időtartamának, ütemezésének, továbbá a
képzés díjának és a vizsgadíjának megállapításánál.
7. A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az Intézmény honlapján (www.mti.bme.hu) közzétett Képzési tájékoztató, a jelen szerződés azzal együtt érvényes
és hatályos. A Képzésben résztvevő kijelenti, és jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy a Képzési tájékoztató tartalmát megismerte.
9. Az Intézmény kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Képzési szerződést, valamint a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 16. §-ában részletezett
képzési dokumentumokat – a vállalt képzés teljesítésével összefüggésben – vezeti, nyilvántartja és öt évig megőrzi.
10. Az Intézmény kijelenti, hogy a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján kezelt – Résztvevővel kapcsolatos – személyi adatokat, valamint a képzés
megkezdéséhez és folytatásához – a Résztvevő oldaláról – szükséges feltételek meglétét igazoló dokumentumokat – a törvényben meghatározott kivételtől eltekintve
– harmadik személy számára csak a Résztvevő hozzájárulásával adja ki.
11. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó, valamint a mindenkor hatályos vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezéseit kell
figyelembe venni.
Jelen szerződést a szerződő felek, mint akaratuknak mindenben megfelelőt, jóváhagyólag aláírják.

Budapest, 2017, …………………..

………………………………………………….
BME-MTI
Készült 2 példányban.

Kapják:

1. sz. példány:
2. sz. példány:

Képzésben résztvevő
BME MTI

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

