Felnőttképzési szerződés
Amely létrejött egyrészt a:
Terápia az Állatokért Alapítvány (székhely: 2337 Délegyháza, Robinson park 41., adószáma:
18619786-1-13, intézményi nyilvántartási száma: E-0001334/2015, képviselője: dr. Biksi
Otília), mint Képzőhely, valamint:
Név:
Leánykori név:
Állampolgárság:
Személyi igazolvány száma:
Társadalombiztosítási azonosító jele:
Lakcím:
Tartózkodási hely:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Telefonszám és e-mail:
Legmagasabb iskolai végzettség:
mint Résztvevő között.

1. A képzés megnevezése: kutya-fizioterapeuta képzés
2. A képzés típusa: szakmai
3. A képzés nyilvántartásba vételi száma: E-001334/2015/B001
4. A Képzőhely nyilvántartási száma: E-0001334/2015
5. A képzés és a vizsga helyszíne: Állatorvostudományi Egyetem, 1078 Budapest, István u.2.
17 gyakorlati óra a DRHidro Kisállat Rehabilitációs Centrumban (1202 Budapest, Tátra tér
B/3)

6. A képzés időtartama: 200 óra, ebből 82 elmélet, 118 gyakorlat
7. A képzési csoport képzésének kezdete: 2021. 09.11
A képzési csoport képzésének tervezetett záró időpontja: 2022.07.03.
8. A képzési csoport haladásának tananyagegységekre bontott, óraszám és helyszín
szerinti ütemezése:
Február és április között 16 óra gyakorlati foglalkozást (12 db 60 perces óra)– a megadott
időpontok közül szabadon választva – a DRHidro Kisállat Rehabilitációs Centrumban kell
tölteni.
Pénteki gyakorlati csoport:
A kiadott ütemterv szerint szeptemberben és októberben 2-2 hétvége, novembertől januárig 11 hétvége elméleti oktatás lesz. A gyakorlati órák péntekenként kerülnek megtartásra, délután
16-20 óra között.
Hétvégi gyakorlati csoport:
A kiadott ütemterv szerint szeptemberben és októberben 2-2 hétvége, majd november,
december, május és június hónapban 1-1 hétvége havonta. Január, február és március
hónapokban kéthetente (havonta 2) egy szombati nap. Az oktatást naponta 8-16 óra között
tartjuk.
9. A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum: a teljes képzés elvégzését követően
Tanúsítványt kap a Résztvevő a kurzus sikeres teljesítéséről.
10. A képzés célja: A program célja olyan szakemberek, fizioterapeuták képzése, akik az
állatgyógyászatban fejtik ki tevékenységüket. A teljes képzési program célja, hogy a
szakemberek képzése révén megteremtődjön annak a lehetősége, hogy Magyarországon is a
gyógyítási folyamat része lehessen a fizioterápia.
Az anatómia elmélet és gyakorlat programmodul célja a kutya anatómiájának megismerése
elméletben és gyakorlatban, a fizioterápia szempontjaira fókuszálva.
A klinikum elmélet programmodul célja azon ortopédiai, traumatológiai és neurológiai
betegségek megismerése, amelyeknél hatásosan alkalmazhatók a gyógyulási folyamat
lerövidítésében és minőségének javításában a fizioterápiás módszerek.
A fizioterápia elmélet és gyakorlat programmodul célja azon fizioterápiás módszerek és azok
alkalmazásának megismerése, amelyek hatékonyan használhatók a kutyák ortopédiai,
traumatológiai és neurológiai megbetegedéseinek gyógyításában.
A képzés célcsoportja: Minden érettségivel rendelkező, állatszerető ember, aki úgy érzi,
hogy kutyaviselkedésben jártas, képes tanácsot adni a gazdának a tornagyakorlatok tanításával
kapcsolatban, valamint az emberekkel is jól kommunikál.
11. A képzés során megszerezhető kompetenciák:
- megérti az állatorvosi diagnózist
- ismeri az ortopédiai, traumatológiai és neurológiai betegségeket

- képes önállóan az egyes konkrét esetek kezelésére terápiás tervet felállítani és azt
végrehajtani
- képes bekapcsolódni az ortopédiai, traumatológiai és neurológiai betegek gyógyításába
- képes a kezelő állatorvossal szakmai kapcsolattartásra, konzultációra
12. A képzés díja (mentes az adó alól): 600.000.- azaz Hatszázezer forint, amely
megfizetése négy egyenlő részletben, tehát 150.000 forintos részletekben történik az alábbiak
szerint:
- az első részlet a szerződéskötéssel egyidejűleg esedékes
- a második részlet 2021.06.15.-ig esedékes
- a harmadik részlet a tanfolyam megkezdéséig, 2021.09.11.-ig esedékes
- a negyedik részlet 2022.01.05.-ig esedékes
A Résztvevő a tandíj részleteit átutalással egyenlíti ki:
Kedvezményezett: Terápia az Állatokért Alapítvány
Számlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. 12010776-01458141-00100001
Késedelmes fizetés esetén a Képzőhely jogosult Polgári Törvénykönyv 6:48. § (1) bekezdése
szerinti mértékű késedelmi kamatot felszámítani.
A képzés díja tartalmazza az elméleti és gyakorlati órák díját, a vizsgadíjat, a tanúsítvány
kiállításának díját, valamint a jegyzet díját.
13. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a Résztvevő nem fizeti be Képzőhelynek a
képzési díj bármely részletét a Felnőttképzési szerződésben meghatározott ütemezés szerinti
határidőben. Ebben az esetben Képzőhely jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal
felmondani, amely esetben semmilyen további felelősség vagy kötelezettség nem terheli a
Résztvevővel szemben és a Résztvevő a már megfizetett díjrészletek visszatérítésére nem
jogosult.
14. A képzési költségek viselője:
a/ Résztvevő
b/ Nem a Résztvevő, ez esetben:
Cég neve: ……………………………………………………………………………….
Székhelye:…………………………………………………………………………..
Cégjegyzékszáma: ………………………………………………………………………
Adószáma: ……………………………………………………………………………….
Bankszámlaszáma: ……………………………………………………………………..
Cégjegyzésre jogosult neve: …………………………………………………………..
15. A vizsgát szervező intézmény: Terápia az Állatokért Alapítvány.
16. Részletes tanulmányi feltételek: a vizsgára bocsátás részletes feltételeit, az értékelés
módjára vonatkozó részletes rendelkezéseket, a vizsga szervezésének módját és formáját a
jelen szerződés mellékletét képező Tanulmányi és Vizsgaszabályzat tartalmazza.
17. Az előzetesen megszerzett tudás beszámításának módja: a résztvevők az első modult
megelőzően opcionálisan tudásszint-felmérésen vesznek részt, ha erre igényüket
jelentkezéskor jelzik. Az előzetes tudásmérés alapján egyes modulokból, vagy azok részeiből
felmentést kaphatnak. A tudásszint-mérés eredménye nem számít bele a végső
vizsgaminősítésbe.

18. A Résztvevőnek a képzés során nyújtott teljesítményének ellenőrzése, értékelési
módja: írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsga és értékelés a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat
szerint. Külön résztvevői igény esetén lehetőség van az egyes modulok után vizsgát tenni az
adott modul ismereteiből.
19. Vizsgára bocsátás feltételei: a képzés tanóráin való részvétel a 20. pont szerinti
maximális megengedett hiányzást túl nem lépve, valamint a modulzárók sikeres megírása
(min. 60%). Ezen felül házi dolgozatot kell írni, melyet az oktatók értékelnek: megfelelt / nem
felelt meg értékeléssel.
20. Hiányzás és annak következményei: a képzés tanóráiról való hiányzás nem haladhatja
meg a teljes óraszám 30%-át. Amennyiben a Résztvevő ezt meghaladóan marad távol, a jelen
szerződés a megengedett mérték túllépését követő napon megszűnik. Ilyen esetben a
Résztvevő a képzési díj teljes vagy részleges visszatérítésére nem jogosult.
21. A gyakorlati képzés helye, időtartama, ütemezése, a gyakorlati foglalkozással
összefüggésben a Résztvevőnek nyújtott juttatások:
A képzésben a gyakorlati foglalkozások pontos beosztását a részletes ütemterv tartalmazza,
amelyet a tanulók a tansegédlettel együtt kapnak. Az elméleti órák az Állatorvostudományi
Egyetem Sebészeti előadójában, a gyakorlatok pedig a Sebészeti Tanszék gyakorlójában,
vagy a Terápia az Állatokért Alapítvány XX. kerület Tátra tér B/3 szám alatti Rehabilitációs
Központjában kerülnek megtartásra. A tanuló számára a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban
foglalt házi dolgozat megírásához két alkalommal ingyenes állapotfelmérést biztosítunk az
általa hozott, házi dolgozat megírásában szereplő kutya számára.
22. A vizsga szervezésének módja, formája:
Az a tanuló, aki megfelel a vizsgára bocsátás feltételeinek, két napon vizsgázik. Első nap
kerül sor az írásbeli és a gyakorlati vizsgára, második napon a szóbeli vizsgára. Mindkét
vizsga helyszíne az Állatorvostudományi Egyetem Sebészeti tanterme.
23. A képzéshez nyújtott támogatás összege:
A képzés nem támogatott.
24. A Képzőhely kötelezettséget vállal arra, hogy:
- oktatási rendjét megtartja
- a képzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítja a 393/2013. (XI. 12.) Korm.
rendelet 1.sz. mellékletének megfelelően
- a képzéseken való részvételről jelenléti ívet és haladási naplót vezet
- a képzés elvégzéséről Tanúsítványt állít ki a Résztvevőnek
- a képzéssel kapcsolatban esetleg felmerülő panaszokat nyilvántartásba veszi és kezeli
- a képzés időtartama alatt a Munkaügyi Központ felnőttképzést folytató intézményeinek
nyilvántartásában szerepel. Amennyiben felnőttképzési tevékenysége folytatásától az állami
foglalkoztatási szerv a Képzőhelyet eltiltaná, azonban a Képzőhely a képzést már megkezdte,
a Résztvevőt ezzel összefüggésben ért, hitelt érdemlően igazolt kárt a Képzőhely megtéríti
- a képzés időtartama alatt a Résztvevőt az oktatás rendjéről tájékoztatja, továbbá az oktatást
úgy szervezi és bonyolítja le, hogy a Résztvevőt felkészítse a 12. pontban hivatkozott
kompetenciák/képesítések megszerzésére
- a végzett és eredményes vizsgát tett Résztvevőket a Képzőhely honlapján közzéteszi. A
jelen szerződés aláírásával a Résztvevő hozzájárul, hogy neve a sikeresen végzett Résztvevők
jegyzékén a Képzőhely honlapján szerepeljen.;

- a Résztvevő számára – betekintés útján – biztosítja a képzési programhoz való hozzáférést.
A Képzőhely az előzőekben foglaltak teljesítéséhez megfelelő feltételekkel rendelkezik,
illetőleg azokat más szervezetek bevonásával, de saját felelőssége mellett biztosítja és
felügyeli.
25. A Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy:
- a Képzőhely oktatási rendjét megtartja
- betartja a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban, valamint az Állatorvostudományi Egyetem
házirendjében foglaltakat
- nem tanúsít olyan magatartást, amellyel a Képzőhely jogos gazdasági érdekeit sérti, és a
képzésben résztvevők munkáját akadályozza
- a képzés díját a jelen szerződés 12. pontjában foglaltak szerint megfizeti
- tudomásul veszi, hogy a kutya-fizioterapeuta képzés oktatási anyaga a Terápia az Állatokért
Alapítvány szellemi alkotása, amely a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény védelme
alatt áll. Ennek megfelelően a nevezett oktatási anyag teljes, vagy részbeni felhasználása –
kivéve a jelen szerződés tárgyát képező tanfolyamot, valamint annak felhasználását a
Résztvevő saját céljaira a tanfolyam elvégzése után – ideértve a többszörözést, terjesztést,
átdolgozást, kizárólag a Terápia az Állatokért Alapítvány írásbeli engedélyével történhet.
- A Résztvevő köteles az oktató hozzájárulását kérni hang- vagy képi anyag készítésére.
Amennyiben az oktató ezt engedélyezi, az elkészült anyag semmilyen körülmények között
nem lehet nyilvánosan hozzáférhető, kizárólag az oktatásban résztvevők számára lehet
elérhető.
- a Résztvevő jelen szerződésből eredő jogviszonyát másra nem ruházhatja át és tudomásul
veszi, hogy a tanfolyam és a vizsga államilag elismert szakképesítést nem nyújt.
- a Résztvevő csak abban az esetben kezdheti meg a tanfolyamot, ha a tandíj első három
részletét megfizette
- A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a már befizetett tanfolyami díjat kizárólag abban az
esetben fizeti vissza a Képzőhely, amennyiben kellő létszámú jelentkező (min. 20 fő) hiánya
miatt nem indul a tanfolyam. A jelen pontban foglaltak a kártérítéssel és a hibás teljesítéssel
összefüggő, jogszabályban foglalt kötelezettségeket nem érintik.
- A Résztvevő csak abban az esetben bocsátható vizsgára, ha tanulmányi kötelezettségeinek
eleget tett és a képzés díját, valamint az esetleges késedelmi kamatokat teljes egészében
kiegyenlítette.
- A tanfolyamról való esetleges kimaradás esetén a Résztvevő a már befizetett tanfolyami
díjat nem követelheti vissza, továbbá köteles a hátralékot is kiegyenlíteni. Ha a Résztvevő a
kimaradását követő 30 napon belül a hátralékot nem fizeti meg, a Képzőhely jogosult
követelését bírósági úton érvényesíteni.
- A Résztvevő a képzéssel kapcsolatos hatályos jogszabályokat, továbbá a
vizsgakövetelményeket megismerte, és ennek ismeretében vállalja a szerződésben.
26. Egyéb megállapodások a szerződő felek között:
A Résztvevő vállalja, hogy a kötelező szakmai továbbképzéseken részt vesz, és ezek, valamint
az alapképzés anyagából öt évente ismételt vizsgát tesz. Amennyiben ennek nem tenne eleget a
Résztvevő, úgy a Képzőhely őt a nyilvántartásából és a honlapjáról törli, egyúttal a honlapon a
törölt személyek listáján – a törlés okának egyidejű feltüntetése mellett – közzéteszi.

A Résztvevő kijelenti, hogy működése során mindvégig betartja a szakmára vonatkozó etikai és
magatartási szabályokat, tudomásul veszi, hogy ezek megsértése esetén sor kerülhet a
nyilvántartásból törlésére is.
Amennyiben nem a Résztvevő fizeti a tanfolyami díjat, a költségviselő a jelen szerződés
aláírásával elismeri, hogy a díjfizetés feltételeit megismerte és megértette. Kijelenti, hogy
díjfizetési kötelezettségének az előírt mértékben és határidőben maradéktalanul eleget tesz.
Ugyancsak kijelenti, hogy megértette a díjvisszafizetéssel kapcsolatos összes szerződéses
rendelkezést.
27. A Képzőhely felnőttképzési tevékenysége tekintetében a nyilvántartási és ellenőrzési
feladatokat a Pest Megyei Kormányhivatal látja el. A jelen szerződés Képzőhely általi
megszegése esetén a Résztvevő a panasztétel és a jogorvoslat tárgyában a megjelölt szervtől
tájékoztatást kérhet. A panasztétel és a jogorvoslat tekintetében – szükség esetén, a Résztvevő
kérésére – a Képzőhely is tájékoztatást nyújt. A Résztvevő a jelen szerződés érvényességével,
teljesítésével összefüggő jogvita esetén jogait bíróság előtt polgári perben, illetőleg –
pénzkövetelés esetén – közjegyző előtt fizetési meghagyásos eljárás útján érvényesítheti.
28.
A jelen szerződés a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján
megkötött felnőttképzési szerződésnek minősül. A jelen szerződésben nem szabályozott
kérdésekben a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló
törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet, továbbá a Ptk. rendelkezései az
irányadók. A jó együttműködés, és a jogviták elkerülése érdekében a Felek a vitás kérdéseket
békés úton igyekeznek rendezni. Ha ez nem sikeres, Felek a jelen szerződéssel összefüggő
esetleges vagyoni jellegű jogvitájukra a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos
illetékességét kötik ki.
29.
A Képzőhely tájékoztatja a Résztvevőt, hogy a Képzőhely rendelkezik a 2013. évi
LXXVII. törvény szerint kiadott felnőttképzési engedéllyel (a továbbiakban: „Engedély”). Az
Engedély száma: E-001334/2015
A hatálybalépés időpontjáig a jelen szerződés a Felek részére jogokat és kötelezettségeket nem
keletkeztet, a hatálybalépés feltételének bekövetkezéséig egyik Fél sem tanúsíthat olyan
magatartást, ami a másik Fél jogát a feltétel bekövetkezése vagy meghiúsulása esetére csorbítja
vagy meghiúsítja.
30.
A Résztvevő a képzés megkezdését megelőzően – ha a jelen szerződés megkötésétől a
képzés megkezdéséig kevesebb, mint 3 munkanap van hátra, akkor a jelen szerződés
megkötésétől számított 3 munkanapon belül – jogosult a jelen szerződéstől a Képzőhely felé
intézett írásbeli nyilatkozattal elállni, amely esetben a Résztvevő vagy – amennyiben a képzési
díjat a Résztvevő javára más teljesítette – a kifizetést teljesítő személy (költségviselő) részére a
képzési díj már megfizetett hányada visszatérítésre kerül.
A jelen szerződést a Résztvevő felmondhatja. A felmondási idő 15 (tizenöt) nap.
A jelen szerződést bármelyik Fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha
a) a Résztvevő a képzésben való részvételre egészségileg alkalmatlanná vált,
b) a Résztvevő a fizetési hátralékát a Képzőhely felszólítása ellenére sem teljesíti vagy
c)a Résztvevő a kontaktórákról a képzési programban meghatározott időnél igazolatlanul többet
mulasztott.

A jelen szerződést a Résztvevő azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Képzőhely a jelen
szerződésben vállalt lényeges kötelezettségét nem teljesíti (súlyos szerződésszegés) és a súlyos
szerződésszegést a Résztvevő írásban vagy elektronikus úton küldött felszólítását követően, a
felszólításban tűzött megfelelő póthatáridőn belül sem orvosolja.
A jelen szerződést a Képzőhely azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Résztvevő olyan jogellenes
magatartást tanúsít (ideértve a jogszabályba ütköző és szerződésszegő magatartást is), amely
alapján a jelen szerződés további fenntartása lehetetlen vagy a Képzőhely számára súlyosan
hátrányos lenne.
A jelen szerződés megszűnése esetén a felek között a képzés díja időarányos elszámolásának van
helye.
31. Adatkezelés:
Résztvevő tudomásul veszi, hogy a képzésben való részvételhez az adatkezelés kötelező.
A jelen szerződésben meghatározott adatait, továbbá a felnőttképzésről szóló 2013. évi
LXXVII. törvény 21. § (1) bekezdésében meghatározott egyéb adatait Képzőhelyaz
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
előírásai, valamint 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) szerint kezelheti. Az adatok statisztikai célra felhasználhatók
és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.
Az adatokat államháztartási vagy európai uniós források igénybevételének és felhasználásának
ellenőrzése céljából az e támogatásokat ellenőrző szervek számára továbbítani kell. Ezen
túlmenően Képzőhely a Résztvevő személyes adataihoz kizárólag a képzés megvalósításának
ellenőrzésére feljogosított szervek számára nyújt hozzáférést.
Képzőhely a Résztvevő adatait a keletkezésüktől számított öt évig tartja nyilván és kezeli.
Résztvevő jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy Képzőhely megfelelő tájékoztatást
nyújtott a személyes adatai kezelésének céljáról, módjáról, tárolásáról, megőrzéséről, valamint
a személyes adataival kapcsolatos jogairól.
32.
A Felek a jelen szerződést elolvasták, és mint szerződéses akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag írták alá.
Dátum: …………………………………, 2021. ……………………………….

…………………………..
Résztvevő

…………………………..

…………………………..
Terápia az Állatokért Alapítvány
Képzőhely

Költségviselő
(amennyiben nem a Résztvevő fizeti a
képzés díját)

