
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/003908

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

A  felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján,

A amely létrejött a CONFORG Oktató és Tanácsadó Kft. (2120 Dunakeszi, Pihenő sétány 64.
adóigazgatási szám: 12960097-2-13; Cg: 13-09-193724), mint Képző Intézmény, és

mint Képzésben Résztvevő együttesen, mint Szerződő Felek között az alábbiak szerint:

1. A képzés pontos megnevezése: Számviteli szabályok 2022. január 1-től hatályos változásai - 
Számviteli változások, A projektelszámolások szabályai, Beszámolókra vonatkozó előírások, 
Devizás tételek elszámolása, Értékpapírok és részesedések számvitele

1.1. Pénzügyminisztériumi iktatószám: PM/276-125/2022.

2. A képzés formája: e-learning képzés (zárt rendszerű elektronikus távoktatás)

3. A képzés időtartama: 

3.1. A képzés kezdetének időpontja:  zárt rendszerű elektronikus távoktatás esetén a tananyagnak
vagy résztananyagnak a képzésben részt vevő személy számára történő megküldésének vagy más
módon történő rendelkezésre bocsátásának időpontja, (kód elküldésének időpontja)

3.2.  A  képzés  befejezésének  tervezett  időpontja  (a  vizsga  időpontja):  Igazolás  kiállításának
időpontja

4. A képzés óraszáma: 8 óra

A képzés során megszerezhető kompetenciák: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 152. §
(1) bekezdése, valamint a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről  szóló
93/2002. (V. 5.) korm. rendelet 10. §-a alapján a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok
elvégzése,  illetve  az  adótanácsadók,  adószakértők  és  okleveles  adószakértők  nyilvántartásba
vételéről és továbbképzéséről szóló 263/2018. (XII.20.) Korm. rendelet alapján szakértői feladatok
elvégzése.

5.  Előzetesen  megszerzett  tudás  beszámításának  módja:  A  képzési  programban
meghatározottak alapján nincs lehetőség az előzetesen szerzett tudás beszámításának. 

6.  A  Képzésben  Résztvevőnek  a  képzés  során  nyújtott  teljesítménye  ellenőrzésének,
értékelésének  módja:  A  kötelező  részvétel  folyamatos  ellenőrzése  a  Pénzügyminisztérium
Számviteli Bizottsága által meghatározottak szerint.

7. A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum: Igazolás 

7.1.  Az  Igazolás  megszerzésének  feltétele:  A  tananyag  e-learning  formában  történő  98%-os
megtekintése.

8. A képzési díj meghatározása:

8.1. A teljes képzési díj: 14.000Ft – áfamentes, törzsügyfél részére: 12.000Ft – áfamentes

8.2. A képzési költségbe beleértendő minden díj, költség, amely a képzéssel kapcsolatban felmerül.
Egyéb jogcímen díjazás (pl.: vizsgadíj, pótvizsgadíj, pótóradíj, eszköz- és tankönyvhasználati  díj,
stb.) nem szedhető. 

9. A Képzésben Résztvevő vállalja, hogy: 

9.1. az 1. pontban megnevezett szakmai képzés e-learning anyag összes blokkját megtekinti

9.2. a képzés ideje alatt az adataiban bekövetkező változásokat a változástól számított 3 napon
belül  a Képző  Intézménynek bejelenti,  és a Képző  Intézmény kérésére a változást  alátámasztó
dokumentumot bemutatja, 

9.3. a képzési díj elszámolásához a Képző Intézménnyel együttműködik,



9.4. a Képzésben Résztvevő aláírásával felelősséget vállal, hogy a szerződésben szereplő adatok a
valóságnak megfelelnek.

10. A Képző Intézmény vállalja, hogy: 

10.1. jelen Felnőttképzési szerződésben foglaltaknak megfelelően megszervezi és megvalósítja a
képzést (A Képző Intézmény csak és kizárólag ezen tevékenységekért vállal felelősséget.),

10.2.  tájékoztatást  ad  a  Képzésben  Résztvevő  számára  a  panaszkezelési  és  jogorvoslati
lehetőségekről (ÁSZF és az Adatvédelmi Szabályzat), 

10.3. a képzés teljes időtartama alatt a felnőttképzési engedélyét fenntartja, 

10.4.  a  hatályos  felnőttképzési  törvényben  meghatározott  statisztikai  adatszolgáltatási
kötelezettségét teljesíti, illetve az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek az Fktv. 21.§-nak
megfelelő adatokat szolgáltatja, 

10.5. a szakmai képzés e-learning anyagának megtekintését, teljesítését követően Igazolást állít ki,
melyet 8 napon belül átad/eljuttat a Képzésben Résztvevő számára. 

11. A Képzésben Résztvevő szerződésszegésének következménye(i): 

11.1. Tantermi képzés esetén lemondást, csak a képzés időpontja előtti ötödik napig tehető meg.
Ezt követően a Képző Intézmény díj visszafizetésre nem kötelezhető.

11.2. Amennyiben a Képzésben Résztvevő a képzésről kiállított számlát határidőre nem egyenlíti ki,
a Képző Intézmény nem biztosít részvételi lehetőséget a Képzésben Résztvevő számára.

11.3. Amennyiben a jelentkezési díj befizetése ellenére a Képzésben Résztvevőv nem vesz részt a
képzésen  vagy  a  képzést  csak  részben  teljesíti,  a  Képző  Intézmény  díj  visszafizetésre  nem
kötelezhető.

11.4.  E-learning  képzés  esetén  a  Képző  Intézmény  által  e-mailen  elküldött  részvételi  kódokat
követően a Képző Intézmény díj visszafizetésre nem kötelezhető.

11.5.  Amennyiben  az  e-learning  képzést  a  Képzésben  Résztvevő  nem  tekinti  meg  a  Képző
Intézmény által e-mailen elküldött részvételi információkat követően az első belépéstől számított 30
napon belül, a Képző Intézmény díj visszafizetésre nem kötelezhető.

12. A Képző Intézmény szerződésszegésének következménye(i): 

12.1. Amennyiben a Képző  Intézménynél bizonyítottan bekövetkezett  technikai  hiba miatt,  az e-
learning,  képzést  a  Képzésben Résztvevő  nem tudta  határidőre  teljesíteni,  a  Képző  Intézmény
visszatéríti a képzés díját.

12.2.  .  Amennyiben  bármelyik  fél  a  szerződésben  foglaltakat  írásbeli  figyelmeztetés  után  sem
teljesíti, a másik fél a szerződés azonnali hatályú felmondását kezdeményezheti. 

13. Ezen szerződés felmondását a Képző Intézmény és a Képzésben Résztvevő a jelentkezéskor
elfogadott Általános szerződési feltételekben rögzítettek szerint kezdeményezheti. 

14. A Képzésben Résztvevő tudomásul veszi, hogy jelen szerződésben meghatározott személyes
adatait,  illetve  jelen  szerződéssel  összefüggő  valamennyi  információt  a  Képző  Intézmény  az
információs  önrendelkezési  jogról  és  az  információszabadságról  szóló  2011.  évi  CXII.  törvény
előírásainak és az Fktv.  21. §-ának megfelelően kezeli,  illetve a 2013. évi  Fktv.  15 §-a szerinti
adatszolgáltatásnak eleget tesz.

15.  A  Szerződő  Felek  tudomásul  veszik,  hogy  az  Állami  Számvevőszék  ellenőrizheti  az
államháztartás  alrendszereihez  tartozó  vagyont  érintő  szerződéseket  a  Képző  Intézménynél,  a
Képző Intézmény nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél,
valamint  azoknál  a Szerződő  Feleknél  akik,  illetve amelyek a szerződés teljesítéséért  felelősek,
továbbá  a  szerződés  teljesítésében  közreműködőknél.  A  Képző  Intézmény  kiköti,  a  Képzésen
Résztvevő elfogadja a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, az Állami Számvevőszék az



Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, Pest Megyei
Kormányhivatal ellenőrzési jogosultságát. 

16.  Képzésben Résztvevő tudomásul veszi, hogy az Igazolást – az Igazolás kiadása feltételeinek
teljesítését követően – elektronikus úton kapja meg. 

17. Felek jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáik rendezését elsősorban békés úton rendezik,
ha  ez  nem  vezet  eredményre,  akkor  fordulnak  más  hatósághoz,  illetve  Bírósághoz,
Törvényszékhez. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. az irányadó. 

18. A jelen felnőttképzési szerződés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény XVI. 
Fejezet 6:82. § (elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó különös szabályai szerint) 
alapján megkötött Felnőttképzési szerződés.


