
 

Felnőttképzési szerződés 
 

A mely létrejött a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján egyrészről a 
 

Képző intézmény 
neve: RendezvényBiblia Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhelye: 1125 Budapest, Istenhegyi út 50-52. A. ép. félemelet 4. 
Felnőttképzési 
nyilvántartási száma: B/2020/005404 
Adószáma: 12624537-2-43 
Képviselője: Varga Péter 

 
a továbbiakban mint Képző Intézmény, másrészről a 
 
Képzésben résztvevő 
neve: 

 

Születési neve:  
Anyja neve:  
Születési helye és 
ideje: 

 

Lakcíme:  
E-mail címe:  
Legmagasabb iskolai 
végzettség: 

 

Oktatási azonosító (ha 
van ilyen) 

 

18 éven aluli személy 
esetén a törvényes 
képviselő adatai 
Neve: 

 

Születési neve:  
Anyja neve:  
Születési helye és 
ideje: 

 

 
a továbbiakban mint Képzésben Résztvevő, együttesen mint Szerződő Felek között alulírott napon és 
helyen, az alábbi feltételek szerint: 

 
Preambulum 
Felek megállapítják, hogy a Képzésben Résztvevő a https://rendezvenybiblia.hu/aszf/ oldalon elérhető 
Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF) a megrendelés során már elfogadta, amelynek elválaszthatatlan 
mellékletét képező, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény által előírt egyedi szerződést, Felek a 
jelen szerződés keretében elektronikus úton kötik meg. 
 
1. A képzés adatai 
1.1. A képzés megnevezése: Rendezvénymenedzsment Online Mesterkurzus 
1.2. A képzés óraszáma: 50 óra 
1.3. A képzés a felnőttképzési államigazgatási szerv felé bejelentett képzés.  
 
2. A képzés ütemezése 
2.1. A képzés zárt rendszerű elektronikus távoktatás útján kerül megszervezésre. 
2.2. A képzés kezdő időpontja az a nap, amikor a Képzésben résztvevő számára a tananyag 

elérhetővé válik. 
2.3. A képzés befejezésének időpontja szabadon választható, amely csomagtól függően lehet az 

utolsó modulzáró teszt teljesítésének napja, vagy az utolsó hozzáférési nap.  
2.4. A képzés során előzetes megszerzett tudás beszámítására nincs mód és a képzés előképzettség 



 

nélkül elvégezhető. 
 
 
3. A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum 
3.1. A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum megnevezése: a felnőttképzés 

adatszolgáltatási rendszerén keresztül kiállított Tanúsítvány. 
3.2. A Képző Intézmény minden az utolsó modulzáró tesztet sikeresen elvégző Képzésben Résztvevő 

számára kiállítja a 3.1. pontban megjelölt Tanúsítványt.  
 
4. A résztvevő teljesítményének ellenőrzése és értékelése a képzés során  
4.1. A képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzése és értékelése az e-learning rendszer által 

küldött tesztek megoldásával történik. 
4.2. A Tanúsítvány kiállításának feltétele a képzési modulok megtekintése és a modulzáró tesztek 

sikeres teljesítése.  
4.3. Maximális hiányzás: A tananyagot a Képzésben Résztvevő egyéni időbeosztása szerint dolgozza 

fel. A képzés jellegéből kifolyólag a hiányzás nem értelmezhető. 
 
5. A képzési díj 
5.1. A képzés díja a választott csomag díja, azaz első részlet + második részlet Ft / fő, ami tartalmaz 

minden, a képzéssel kapcsolatban felmerülő költséget. 
5.2. A képzés díja magában foglalja választott csomagban foglaltakat, ideértve az elektronikus 

oktatás, valamint a Tanúsítvány kiadásának és továbbításának költségeit. 
5.3. A képzés megrendelésének és a képzési díj megfizetésének módját ÁSZF 4. és 9. pontja 

tartalmazza. 
 
6. A Képzésben Résztvevő kötelezettségei 

A Képzésben Résztvevő vállalja, hogy: 
- a képzésben a jelen szerződésben meghatározottak szerint részt vesz és a képzés díját 

megtéríti; 
- nem tanúsít olyan magatartást, amely a Képző Intézmény jogait vagy jogos érdekeit sértené 

vagy károsítaná; 
- a személyes adataiban bekövetkező változásokat az oklevél és tanúsítvány kiállításáig a Képző 

Intézmények írásban bejelenti. 
 
7. A Képző Intézmény kötelezettségei 

A Képző Intézmény vállalja, hogy: 
- jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően megszervezi és megvalósítja a képzést a 

meghirdetett tartalommal; 
- a hatályos felnőttképzési rendelkezésekben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségét 

teljesíti; 
- a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerén keresztül Tanúsítványt állít ki, melyet megküld 

a Képzésben Résztvevő számára az utolsó modulzáró teszt elvégzését követően. 
 
8. A Képzésben Résztvevő szerződésszegésének következménye(i) 
8.1. Amennyiben a Képzésben Résztvevő a jelen szerződésben rögzített kötelezettségeit súlyosan 

megszegi, úgy a Képző Intézmény jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.  
 
8.2. Részletfizetés esetén, az ÁSZF 9.1. pontjában foglaltaknak megfelelően, tekintettel arra, hogy a 

Képző Intézmény a képzés rendelkezésre bocsátásával szolgáltatását – a Tanúsítvány kiállítása 
kivételével - teljes mértékben teljesíti, a második részlet meg nem fizetése esetén a Képző 
Intézmény peres, vagy nem peres eljárásban a fennmaradt képzési díj rész megfizetését 
követelheti a képzési díj 90% -ig és a képzés elérését a fizetési határidőt követő 4. naptól 
felfüggesztheti. Felfüggesztés esetén a hiányzó részlet megfizetését követő 2. munkanapon a 
képzés ismét elérhetővé válik. 

 
9. A Képző Intézmény szerződésszegésének következménye(i) 

Amennyiben a Képző Intézmény nem tesz eleget a jelen szerződésben rögzített 



 

kötelezettségeinek, vagy a képzési bejelentéssel a továbbiakban nem rendelkezik, úgy a 
Képzésben Résztvevő jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani és a Képző 
Intézmény a Képzésben Résztvevőt ért kárt – legfeljebb a képzési díj erejéig – köteles 
megtéríteni.  

 
10. A Képzési szerződés megszűnése, vagy megszüntetése 
 
10.1. A képzési szerződés megszüntethető: 

- A Felek közös megegyezésével; 
- A Képzésben Résztvevő a Képző Intézménynek címzett rendes felmondásával jelen 

szerződést felmondhatja. A tanúsítvány kiállításáig gyakorolható rendes felmondás esetén a 
Képzésben Résztvevő részére a hozzáféréstől számított 30 napon belül 100%, míg ezt 
követően a Képzési díj 10%-a visszajár a Képzésben Résztvevő által megjelölt bankszámlára 
történő utalással, a felmondás postai, vagy elektronikus átvételétől számított 14 (tizennégy) 
napon belül. A Tanúsítvány kiállítását követően a szolgáltatás teljesítésére tekintettel a 
felmondás fogalmilag kizárt.; 

- Valamelyik fél súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatályú felmondással. A felmondást 
írásban kell közölni és indokolni szükséges. A felnőttképzési szerződést bármelyik fél azonnali 
hatállyal felmondhatja különösen, ha 
a) a Képzésben Résztvevő a képzés folytatására egészségileg alkalmatlanná vált, 
b) a Képzésben Résztvevő fizetési hátralékát a Képző Intézmény felszólítása ellenére sem 
teljesíti; 
c) 8.1. és 9. pontban foglalt esetekben. 
 

10.2. A szerződés megszüntetése esetén a Felek kötelesek egymással elszámolni. 
 

11. Egyéb rendelkezések 
11.1. A Képzésben Résztvevő a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy megértette és tudomásul 

veszi a www.rendezvenybiblia.hu oldalon található Adatkezelési Tájékoztatót.  
 

11.2. A szerződés az abban foglalt tanulmányok idejére szól, hatálya a Tanúsítvány kiállításának 
napján, vagy az utolsó hozzáférési napon megszűnik. 

 
11.3. A jelen szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, nem kerül iktatásra. A Képző Intézmény a 

generált és kitöltött űrlapot elmenti, így az a kötelező megőrzési határidőn belül a későbbiekben 
is hozzáférhető. A szerződés nyelve magyar, magatartási kódex alkalmazására nem kerül sor. 
 

11.4. Minden a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésben a Felnőttképzésről szóló 1993. évi 
LXXVII. törvény és a végrehajtásával kapcsolatos rendeletek, valamint a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

 
 

Kelt:…………………………. 
 
_______________________    _______________________   
Törvényes képviselő aláírása    Képzésben Résztvevő aláírása 
 
(Az aláírt példány másolatát az ugyfelszolgalat@rendezvenybiblia.hu e-mailcímre kell megküldeni.) 

 


