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PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről a Szegedi Tudományegyetem (képviseli: Dr. Rovó László rektor, székhelye:
6720 Szeged, Dugonics tér 13., adószáma: 15329815-2-06), érintett szervezeti egység Szegedi
Tudományegyetem Tanárképző Központ (képviseli: Dr. Forgács Tamás főigazgató) mint képzést
folytató intézmény (a továbbiakban: SZTE TKK), mint indító,
másrészről:
név:
születéskori név:
oktatási azonosító:
anyja neve:
születési hely, idő:
lakcím:
levelezési cím:
munkáltató neve:
munkáltató címe:
munkáltató OM azonosítója:
mint a képzésben résztvevő, továbbiakban Résztvevő (együttesen Felek) között az alábbi
feltételekkel:
1. A szerződés tárgya: a képzéssel kapcsolatos szakmai, szervezési és pénzügyi feltételek, valamint a
Felek jogainak és kötelezettségeinek szabályozása.
A képzés megnevezése:
Alapítási engedély száma:
A továbbképzés célja1:
Tartalmi követelmények2:3:
A képzés helyszíne:
A képzés kezdési időpontja:
A képzés várható befejezése:
A képzés időtartama:
A záróellenőrzés módjának és az értékelés szempontjainak meghatározása4:
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A záródolgozat elkészítésének határideje:
A tanúsítvány kiadásának további feltételei:
A képzés részvételi díja:0 Ft, azaz 0ezer Ft, a képzés ingyenes, a lebonyolításhoz szükséges
költségekre vonatkozó fedezet az EFOP 3.1.2-16-2016-00001. sz. projektben rendelkezésre áll.
2. Az indító jogai és kötelezettségei:
a) Az indító vállalja, hogy Résztvevő számára a meghirdetett tartalommal és formában, megfelelő
színvonalon megszervezi és lebonyolítja a képzést.
b) Az indító vállalja, hogy a képzés indításakor ismerteti a Résztvevővel a tematikát és a tanfolyam
ütemtervét, valamint a teljesítmény értékelésének módját, melyet a Résztvevő tudomásul vesz.
c) Az indító vállalja, hogy gondoskodik a képzés megfelelő személyi és tárgyi feltételeinek
biztosításáról.
d) Az indító vállalja, hogy csak különösen indokolt esetben tér el a megadott ütemezéstől. A külső ok
(áramszünet, betegség, stb.) miatt elmaradt órákat pótolja.
e) Amennyiben az indító 20%-ot meghaladó mértékben nem a meghirdetett feltételeknek megfelelően
tartja a képzést, Résztvevő elállhat a szerződéstől. A szerződés megszüntetésére irányuló nyilatkozatot
írásban kell benyújtania.
f) Az indító a képzés formai és tartalmi követelményeit megfelelően teljesítő Résztvevő számára a
teljesítésről – egy hónapon belül – tanúsítványt állít ki.
g) A Résztvevő szerződésszegése esetén az indító a jelen szerződést egyoldalúan – indokolással
ellátott nyilatkozattal – megszüntetheti.
3. Résztvevő jogai és kötelezettségei:
a) Részt vesz a képzés foglalkozásain. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződésben előírt
formai (részvétel az összes óraszám előre meghatározott %-án) és tartalmi követelményeket (ellenőrző
feladatok elvégzése, záró dolgozat készítése és annak oktató általi megfelelt minősítése) nem teljesíti,
nem kaphat tanúsítványt.
b) Felek megállapodnak abban, hogy Résztvevő jogosult a jelen szerződéstől a szerződés 2. bekezdés
e) pontja szerint elállni.
c) A Résztvevő kijelenti, hogy a továbbképzéssel kapcsolatos tájékoztató anyagokat a továbbképzés
megkezdése előtt megkapta.
4. Közös rendelkezések
a) Felek rögzítik, hogy a képzés lebonyolítása céljából az indító kezeli a Résztvevő jelen szerződésben
szereplő személyes adatait, valamint a szerződés teljesítésével összefüggésben keletkezett személyes
adatait figyelemmel AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679
RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés b)
pontjában foglaltakra.
A személyes adatok kezeléséről az indító a GDPR, az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) és az egyéb
vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit szem előtt tartva gondoskodik.
A képzési szerződés megszűnését követően, tekintettel arra, hogy a Résztvevő által igénybe vett
képzés anyagi finanszírozása Európai Uniós forrásból, pályázati projekt keretében valósul meg, a
finanszírozási/támogatási szerződésben megjelölt fenntartási és/vagy okirat-őrzési kötelezettség
tartama alatt az adatkezelés folyamatos, a támogatási/finanszírozási szerződésben megjelölt adatkörre
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vonatkozóan. Az adatkezelés időtartama: a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai
uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet 38/A.§-a alapján az adatkezelési jogosultság és kötelezettség végső időpontja - 2027.
december 31. napja.
Résztvevő tudomással bír arról, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogait (adatokhoz
való hozzáférés, adatok helyesbítése, törlése) a GDPR 15.-21. cikke (Infotv.14-19. § és 21. §), a
jogorvoslatra vonatkozó szabályokat (adatvédelmi hatósághoz, bírósághoz fordulás joga jogsérelem
esetén) a GDPR 77. és 79. cikk (Infotv.22. §, 52. §) tartalmazza.
b) A Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszék ellenőrizheti az államháztartás
alrendszereihez tartozó vagyont érintő szerződéseket mind az indítónál, mind az indító nevében vagy
képviseletében eljáró természetes és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél akik,
illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében
közreműködőknél. Jelen szerződés érvényességének feltétele, hogy Résztvevő elfogadja az indító, az
Állami Számvevőszék, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság ellenőrzési jogosultságát.
A Felek tudomással bírnak arról, hogy a jelen szerződés az ESZA terhére finanszírozott EFOP
projekttel kapcsolatos, így a Felek alávetik magukat az Európai Bizottság és az Európai
Számvevőszék, illetve bármely vonatkozó jogszabály által kijelölt, erre felhatalmazott szerv
ellenőrzésének is.
c) Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés típusát, tárgyát, a Felek nevét, jelen szerződés
időtartamát, valamint ezen adatok változását az indító honlapján közzéteheti.
5. A szerződésszegés következményei
a) Résztvevő szerződésszegése esetén az indító jogosult – elállással – jelen szerződést megszüntetni.
6. A szerződés aláírása napján lép hatályba.
a) Jelen szerződést a Felek határozott időre kötik, mely a tanúsítvány Résztvevő által történő
kézhezvételéig tart.
b) Az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a magyar jog egyéb vonatkozó jogszabályai,
különösen a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben
részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet rendelkezései
az irányadóak.
c) A Felek jelen 4 számozott oldalból álló szerződést elolvasták, megértették, majd, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. A szerződés három darab eredeti, egymással teljes
egészében megegyező példányban készült, amelyekből aláírás után egy darab a Résztvevőnél marad,
két darabot pedig átad az indító képzésszervezőjének.
7. Az ezzel a pedagógus-továbbképzéssel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató elérhető a
Tanárképző Központ honlapján. (https://www.u-szeged.hu/tanarkepzes-index)
Szeged, 2019.
…………………………………

…………………………………

Dr. Forgács Tamás főigazgató

résztvevő

indító jogosult képviselője
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