FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI
a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján
A jelen szerződés (a továbbiakban: ÁSZF) rendelkezései irányadók mindazon kérdésekben,
amelyeket
-

a Celebi Ground Handling Hungary Kft. (1185 Budapest, Liszt Ferenc Nemzetközi
Repülőtér; adószám: 13554640-2-43; felnőttképzési nyilvántartási száma:
B/2020/001021), mint felnőttképző (továbbiakban: képző)

valamint
-

a képzésen ténylegesen részt vevő természetes személy vagy személyek (továbbiakban
együtt képzésben résztvevő vagy résztvevők)

a továbbiakban együtt, mint Felek közötti egyedi felnőttképzési szerződés (a továbbiakban
Egyedi szerződés) nem szabályoz. Az Egyedi szerződés – amely online felületen történő
elfogadással, ill. ráutaló magatartással is létrejöhet – és az ÁSZF egy egységet képez (a
továbbiakban együtt: Képzési szerződés), együtt értelmezendő, azzal, hogy esetleges
ellentmondás esetén az Egyedi szerződés rendelkezései irányadók.
A képzés alábbi részleteit (vagy azok adott képzésre értelmezhető egyes részeit)
Képzés megnevezése
Képzés belső azonosítója
Képzés teljes óraszáma
Képzés tervezett kezdése
Képzés tervezett befejezése
Megengedett hiányzás mértéke
Képzés tanegységekre bontott ütemezése
az Egyedi szerződés tartalmazza.
1. A képzés elvégzésével – amennyiben az Egyedi szerződés így rendelkezik – tanúsítvány
szerezhető meg.
2. Amennyiben a képzésben résztvevő a képzési tematikában meghatározottnál nagyobb
mértékben a képzéstől távol marad, az a Felnőttképzési szerződés megszűnését vonja maga
után. Ebben az esetben a résztvevő a képzésből kizárásra kerül.
3. Amennyiben az Egyedi szerződés így rendelkezik, a képzés írásbeli vizsgával zárulhat,
amelyen a sikeres teljesítéshez a képzési tematikában meghatározott százalékos arányban
kell teljesíteni.
4. Képzési díj: 0 forint (azaz nulla forint). Képzés finanszírozója a Celebi Ground Handling
Hungary Kft. A képzés nem költségvetési, és nem európai uniós forrásból valósul meg.
5. A képzésben résztvevő a képzés ideje alatt az adataiban bekövetkező változásokat köteles a
képzés szervezőnek haladéktalanul írásban jelenteni.
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6. Képző a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) 21. § (1) bekezdése
alapján köteles kezelni a Képzésben résztvevő személy:
a) természetes személyazonosító adatait
b) elektronikus levelezési címét,
c) a képzéssel összefüggő adatokat, amelyek a képzésben részt vevő személy
ca) legmagasabb iskolai végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és
idegennyelv-ismeretével,
cb) a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés
elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével,
cc) a képzés során történő értékelésével és minősítésével,
cd) a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési
hitellel kapcsolatosak.
7. A 6. pont szerint kezelt adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú
felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók, továbbá a Központi
Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon
térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók. Az adatokat államháztartási vagy európai
uniós források igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése céljából az e támogatásokat
ellenőrző szervek számára továbbítani kell. A Képző felnőttképzési tevékenységéről az
Országos Statisztikai Adatfelvételi Program szerint statisztikai célú adatszolgáltatásra
kötelezett, amelyet a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere útján teljesít.
8.

A Képző a 6. pont szerint kezelt személyes adatot a felnőttképzési szerződés megkötésétől
számított nyolcadik év utolsó napjáig kezeli.

9. A Képző az Fktv. 16. §-a alapján köteles az alábbi dokumentumokat vezetni, nyilvántartani
és annak keletkezésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig megőrizni:
a) a kontaktórákon vezetett, a képzésben részt vevő személy által aláírt jelenléti ívek,
b) a képzésben részt vevő személy 6. pontban meghatározott személyes adatait, valamint a
képzés megkezdéséhez és folytatásához szükséges feltételeket igazoló eredeti
dokumentumokat vagy azoknak a Képző által hitelesített másolatait, továbbá a bemeneti
kompetenciamérést és az előzetes tudásmérést igazoló dokumentumokat,
c) a felnőttképzési szerződést.
10. Tekintettel arra, hogy Képző kizárólag bejelentés-köteles képzést végez, az Fktv. 15. § (1)
bekezdés ab) pontja alapján a képzésben részt vevő személy természetes személyazonosító
adataira, elektronikus levelezési címére vonatkozó adatot szolgáltat a felnőttképzési
államigazgatási szerv részére a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében. A
felnőttképzési államigazgatási szerv ezen adatokról és a felnőttképző által kiállított
tanúsítványról - ellenőrzés és a pályakövetési rendszer működtetése céljából - elektronikus
nyilvántartást vezet, és a nyilvántartás adatait azok keletkezésétől számított ötödik év utolsó
napjáig kezeli. A felnőttképzési államigazgatási szerv a tanúsítványokat tartalmazó központi
nyilvántartás adatait azok keletkezésétől számított ötvenedik év utolsó napjáig kezeli, azt
követően pedig azokat átadja az illetékes levéltárnak, és az átadott vizsgatörzslapok
nyilvántartási adatait törli. Az így kezelt adatok statisztikai célra felhasználhatók és
statisztikai célú felhasználásra - személyazonosításra alkalmatlan módon - átadhatók,
továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra
alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.
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11. A Képzésben résztvevő az Egyedi szerződés aláírásával hozzájárul a természetes
személyazonosító adatainak, elektronikus levelezési címének és legmagasabb iskolai
végzettségének a felnőttképzési államigazgatási szerv részére történő továbbításához.
12. Felek rögzítik, hogy az adatkezelésre egyebekben Képző adatkezelési és adatvédelmi
szabályzatának rendelkezései az irányadóak, különös tekintettel az érintetti jogokra.
13. A képző a képzési dokumentációt és a képzésen résztvevő adatait a képzés idejétől számított
nyolcadik év december 31-ig megőrzi. A felnőttképzési intézmény nyilvántartási számának
visszavonásával, 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 résztvevőt fizetési
kötelezettség terheli)
14. A Felnőttképzési Szerződés a megkötésével lép hatályba (online felületen elfogadás, írásbeli
szerződés vagy ráutaló magatartással elfogadás), és a képzés teljesülésével megszűnik. Az
itt nem szabályozott kérdésekre a Ptk, valamint a felnőttképzésre vonatkozó jogszabályok
az irányadók.
15. A Felek a jelen ÁSZF-et elolvasták, és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt elfogadják.
Jelen ÁSZF rendelkezései 2021. január 22-től érvényesek.
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