
 

 

 

 
Szerződés száma: ...............................................  

Szerződés száma: ...............................................  

OM azonosító: 202723 

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS 

a VP1-1.1.1-17 kódszámú "Agrárgazdasági képzések és felkészítő 

tréningek" című kiemelt projekthez 

a 2013. évi LXXVII. törvény alapján egyrészről a(z) Batthyány Lajos Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Székhelye: 8500 Pápa, 

Külső-Veszprémi út 2.; Ügyfél azonosító száma: 1009819917 Adószám: 15823340-2-19 

Felnőttképzési engedély száma: E- 000051/2013 (továbbiakban: Képző), másrészről 

Közvetett kedvezményezett 

Ügyfél neve: 

Ügyfél azonosító száma: 

Jogosultságot igazoló azonosító szám: 

Székhelye: 

Adószáma: 

Képzésen résztvevő (továbbiakban Résztvevő) 

Természetes személy, meghatalmazott neve: 

Anyja neve: 

Születési hely, idő: 

Lakcíme: 

Adószáma / Adóazonosító jele: 

TAJ száma: 

Telefonszáma: 

között, az alábbiak szerint: 

1. A képzés Fktv. 1. § (2) bekezdés szerinti célja:  

 állam által elismert szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzés. 

2. A képzés megnevezése: Aranykalászos gazda 

3. A képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000051/2013/A003 

4. A képzés OKJ száma: 31 621 02 

5. A képzés VP1-1.1.1-17 felhívás 4. számú szakmai melléklet szerinti kódszáma: ao4 

6. A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum: OKJ bizonyítvány 

7. A képzés formája: csoportos képzés (tanfolyami) 

8. A programba való bekapcsolódás feltételei: 

Iskolai végzettség: 8 általános vagy ennek hiányában a mezőgazdasági szakmacsoportra 

meghatározott kompetenciák 

Szakmai végzettség, szakmai gyakorlat, előzetesen elvárt ismeretek: nem szükséges 

Egészségügyi alkalmasság: szükséges 

Egyéb feltételek: tankötelezettség teljesítése 
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9. A csoport haladásának tananyagegységekre (modulokra) bontott, óraszám szerinti 

ütemezése: 

Modul Elméleti óraszám Gyakorlati óraszám Összes óraszám 

10997-16 Állattartás 

 
55 90 145 

10998-16 Növénytermesztés 

 
55 90 145 

10999-16 Kertészeti alapok 

 
30 44 74 

11000-16 Mezőgazdasági géptan 

 
20 35 55 

11001-16 Agrárkereskedelem, vállalkozás és ügyvitel 

 
32 30 62 

Összesen 192 289 481 

10. Képző kijelenti, hogy rendelkezik a 2013. évi LXXVII. törvény szerinti képzési 

programmal. Kötelezettséget vállal a szerződés 2. pontjában meghatározott képzési program 

lebonyolításáért. Képző intézmény kijelenti, hogy a képzéssel kapcsolatos adatokat a 

felnőttképzési törvényben meghatározott módon elkülönítetten nyilvántartja, és a 

dokumentumokat megőrzi, tekintettel arra, hogy ezen időtartam alatt a képzésről az állami és 

uniós szervek számára a képző intézmény köteles adatot szolgáltatni, illetve a kapcsolatos 

dokumentumokat bemutatni. 

11. A képzéshez kapcsolódó felnőttképzési szolgáltatások formája: 

Előzetes tudásmérés (ingyenes) 

Egyéb felnőttképzési szolgáltatás (fénymásolás és könyvtárhasználat - térítésköteles) 

12. Az elméleti képzés helyszíne, a résztvevő számára az elméleti foglalkozással 

összefüggésben biztosított juttatások (Felnőttképzési szerződés sorszáma lehetőséget biztosít 

az online tananyag eléréséhez az alábbi felületen: vpkepzes.hoi.hu.):  

helyszín: 8500 Pápa Külső-Veszprémi út 2. 

juttatások: elektronikus tananyag  

13. A gyakorlati képzés helyszíne, a résztvevő számára a gyakorlati foglalkozással 

összefüggésben biztosított juttatások (Felnőttképzési szerződés sorszáma lehetőséget biztosít 

az online tananyag eléréséhez az alábbi felületen: vpkepzes.hoi.hu.): 

helyszín: 8460 Devecser Levente telep 

 8478 Somlójenő Somló-hegy 

 8500 Pápa Juhar utca 4. 

 8500 Pápa Külső-Veszprémi út 2. 

 8500 Pápa Lovas u. 4. 

 8500 Pápa Széchenyi utca 12. 

 8592 Dáka Dózsa Gy. u. 5. 

juttatások: elektronikus tananyag 

14. A képzés ütemezése: 1. melléklet szerinti órarend szerint történik. 
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15. A képzés intenzitása: 

elmélet: ….. óra/nap,  

gyakorlat: …… óra/nap; 

heti intenzitás ….. nap/hét. 

16. Képzés kezdése: .............................................................  

17. Képzés várható befejezése: ............................................  

Tervezett vizsgaidőpont: ......................................................  

Figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását. 

18. Kapcsolattartó a képző intézmény részéről: Fehér Zsófia telefon: 30/8416323, e-mail: 

feherzsofiajudit98@gmail.com 

19. A képzés során megengedett hiányzás: A képzési programban meghatározott elméleti és 

gyakorlati óraszám maximum 20 % - 20 % -a. 

Elmélet: összesen 192 óra, ebből 38.4 óra 

Gyakorlat: összesen 289 óra, ebből 57.8 óra 

Mindösszesen: 96.2 óra 

20. A résztvevőknek a képzés során nyújtott teljesítménye ellenőrzésének, értékelésének 

módja: 

- A tananyagegységek számonkérésének formája a képzési folyamat közben írásban, szóban 

és gyakorlatban történik az oktatók által meghatározott időpontban és gyakorisággal. A 

számonkérések tartalma: jártasság a tananyag tartalmában, a megértés visszacsatolása. A 

teljesítményekről az oktatók szóbeli visszajelzést adnak a Résztvevőknek. 

- A képzés zárásának módja: modulzáró vizsga. A modulzáró vizsgák formáját a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye, részeit, szakmai tartalmát, lebonyolítását a 

szakképesítés engedélyezett képzési programja határozza meg. A modulzáró vizsgán 

megszerezhető minősítések és a hozzájuk tartozó követelmény szintek: 

Megfelelt 51 - 100 % 

Nem felelt meg 0 - 50 % 

A modulzáró vizsgán sikertelenül teljesítő Résztvevő a szakmai vizsgát nem kezdheti meg. 

A képző a modulzáró vizsgán sikertelenül teljesítő Résztvevő számára 1 alkalommal térítés 

mentesen javító modulzáró vizsga lehetőséget biztosít. 

21. A képzés költsége:  

A képzés díja - figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását is – összesen 

………… Ft/fő, mely tartalmazza a résztvevők számára átadott juttatások költségeit is. A 

képzés díjából az első szakmai vizsga díja ………….. Ft/fő. A képzés díját a Vidékfejlesztési 

Program Irányító Hatósága mint Támogató 90 %-ban támogatja. A támogatás forrása: az 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és a hazai központi költségvetési 

előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás a VP1-1.1.1-

17 kódszámú 'Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek' című kiemelt projekt által.  

A közvetett kedvezményezett ügyfél által a Képző számára fizetendő képzési hozzájárulás 

összege ……………………….. Ft/fő (a képzés lebonyolítási költségeinek 10%-a).  

A képzést az a résztvevő kezdheti meg, aki a képzési hozzájárulás összegét a képzés 

megkezdéséig teljesítette. 

A képzési hozzájárulás fizetésének módja: átutalás. 

A képzési hozzájárulás fizetésének határideje: ................................................  
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A sikertelen szakmai vizsgából adódó többlet költségek a Résztvevőt terhelik. A javító / pótló 

vizsga díja …………………… Ft/fő. Fizetési módja: átutalás. 

22. A képzés zárásának, a szakmai vizsga megkezdésének feltételei: 

- A résztvevő hiányzása a maximális hiányzási óraszámot nem haladja meg. 

- Modulzáró vizsgák sikeres teljesítése legalább 51%-os eredménnyel. 

- Képzési hozzájárulás határidőre történő befizetése 

23. A szakmai vizsgát a(z) Batthyány Lajos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 

Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium szervezi és bonyolítja, mint vizsgáztató 

intézmény. A résztvevők teljesítményét a szakképesítés szakmai és vizsgáztatási 

követelményrendszerében meghatározottak szerint ellenőrzi és értékeli. 

24. A Képző kötelezettségei: 

- Órarend (1. melléklet) elkészítése, átadása a képzés kezdetekor; 

- A képzésen való részvétel feltételeinek ismertetése; 

- Az elméleti és gyakorlati képzés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása. 

25. A Résztvevő kötelezettsége: 

- Felvételi feltételek igazolása: iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata; 

egészségügyi alkalmasság igazolása. 

- Részvétel a foglalkozásokon, melyeken együttműködni köteles az oktatókkal. A vizsgára 

bocsátás feltétele legalább 80 %-os részvétel. 

- Modulzáró vizsgát az a résztvevő tehet, aki a jelen szerződés 19. pontjában meghatározott 

maximális hiányzás mértékénél nem hiányzott többet. 

26. A Résztvevő nyilatkozatai: 

Mint a képzésen résztvevő természetes személy nyilatkozom, hogy a képző által a képzés 

indulása előtt felajánlott előzetes tudásszint mérést, mint szolgáltatást 

igénybe kívánom venni / nem kívánom igénybe venni. (aláhúzással jelölendő a megfelelő) 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a(z) Batthyány Lajos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 

Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, mint Képző jelen szerződés időtartama alatt 

keletkező dokumentumokat – úgymint oktatás vagy vizsga alatt keletkezett fényképek, 

képzési dokumentumok – kezelje, honlapján, beszámolóiban felhasználja, közzétegye. 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. a szerződéskezelő felülten 

elektronikusan rögzített, szerződésben szereplő adataimat a támogatási program ideje alatt 

adatfeldolgozóként kezelje. 

Résztvevő az adatkezelési tájékoztatást tudomásul véve hozzájárul adatainak a Képző általi 

kezeléséhez, támogatott képzés esetén tudomásul veszi, hogy a Képző az adatait a Támogató 

részére továbbítja. Amennyiben a Résztvevő tankötelezettsége teljesítése mellett vesz részt a 

képzésben, úgy a szülő vagy a törvényes képviselő hozzájárult saját és a Résztvevő személyes 

adatainak kezeléséhez. 

Kijelentem, hogy a Képző számára bemutatott igazolványaim és a megadott adataim minden 

pontban hitelesek és a valóságnak megfelelnek. Kötelezettséget vállalok arra, hogy 

adataimban bekövetkező változás esetén haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül a másik 

felet írásban értesítem. 

Kijelentem, hogy a Képző által a képzés első napján szóban ismertetett vevőszolgálati és 

panaszkezelési rendszer működését megismertem és megértettem. 
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27. A közvetett kedvezményezett nyilatkozata: 

Tudomásul veszem, hogy a VP1-1.1.1-17 kódszámú „Agrárgazdasági képzések és felkészítő 

tréningek” című kiemelt projekt keretei között egy naptári évben kizárólag egy támogatott 

képzésre köthetek szerződést a Képzővel. Újabb támogatott képzésen való részvételre 

irányuló szerződés megkötésére kizárólag az előző évben/években megkötött szerződés 

szerinti képzés sikeres elvégzését követően van lehetőség. Amennyiben a képzésen résztvevő 

közvetett kedvezményezett a képzésen való részvételnek meghatalmazott útján tesz eleget, 

úgy egy naptári évben több támogatott képzésre is lehet szerződést kötni a képzésen résztvevő 

közvetett kedvezményezettel, azzal a kikötéssel, hogy az adott meghatalmazottra vonatkozó 

újabb támogatott képzésen való részvételre irányuló szerződés megkötésére kizárólag az előző 

évben / években megkötött szerződés szerinti képzés sikeres elvégzését követően van 

lehetőség. 

28. A szerződésszegés következményei: 

A Képző nyilvántartásba vételének elmaradásával, illetve a tevékenysége folytatásának 

megtiltásával összefüggésben keletkezett, a szolgáltatás igénybevevőjét ért kárt a képző a 

képzési díj összege alapján – a kár keletkezésétől számítottan – időarányosan téríti meg. 

Amennyiben a közvetett kedvezményezett (vagy meghatalmazottja) a képzésből szakmai 

vizsga megkezdése előtt kilép, közvetett kedvezményezett köteles a Képző számára a 

támogatás elmaradásából származó összes képzési díj időarányos részét 15 napon belül 

megfizetni. 

Ezen szerződést a Képző és a Résztvevő csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatja, 

illetve mondhatja fel. Amennyiben bármelyik fél a szerződésben foglaltakat figyelmeztetés 

után sem teljesíti, a másik fél a szerződés azonnali felbontását kezdeményezheti. 

29. Jelen szerződés határozott időre szól, és ennek hatálya a 17.) pontban meghatározott 

időpontban a teljesítéssel (a sikeres szakmai vizsga napján) megszűnik. 

30. Jelen Szerződés egyes rendelkezéseinek esetleges érvénytelensége vagy hatálytalansága 

nem érinti a jelen Szerződés többi rendelkezésének érvényességét vagy hatályosságát. A jelen 

szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvben, valamint a hatályos 

jogszabályokban foglaltak az irányadók. A felek panasztétel, jogorvoslat tekintetében a(z) 

……………………………………………. Bíróság illetékességét kötik ki. 
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A jelen megállapodás, a hozzá csatlakozó mellékletek, valamint egyéb, a megállapodáshoz 

kapcsolódóan átadott és átvett dokumentumok együttesen képezik a felek között létrejött 

teljes megállapodást. 

Jelen szerződést a felek átolvasás és áttanulmányozás után, mint azt akaratukkal mindenben 

megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. Résztvevő / Közvetett kedvezményezett jelen szerződés 

aláírásával elismeri, hogy a felnőttképzési szerződés egy eredeti példányát átvette. 

Kelt:  .....................................  

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

Közvetett kedvezményezett ügyfél cégszerű aláírása 

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

………………. igazgató Batthyány Lajos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégium 

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

Képzésen résztvevő 

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

pénzügyi ellenjegyző aláírás 

A szerződés mellékletei: 

1. melléklet: A képzés ütemezése (órarend) 

2. melléklet: Cégkivonat, egyéni vállalkozói igazolvány, hatályos őstermelői igazolvány vagy 

az illetékes hatóság igazolása 

3. melléklet: Meghatalmazott esetén a munkavégzésre irányuló jogviszonyt igazoló 

dokumentumok 


