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FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött  - a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény  alapján- egyrészről  
a QTC Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1147 Budapest, 
Szuglói körvasút sor 153. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-277470, adószám: 13566359-2-42. ; a 
felnőttképzési engedély száma: E/2020/000075 ; a felnőttképzési bejelentés száma: 
B/2020/000247 ; képviseli: Filep Szabolcs ügyvezető) mint PROGmasters (a továbbiakban: 
PROGmasters) és 
másrészről:  
Név: «Viselt_név»; 
Születési név: «Születési_név_»;        
Lakcím: «Lakcim_levelezési_cím»;  
Tartózkodási hely: «Tartózkodási_hely»; 
Anyja neve: «Anyja_neve»; 
Születési hely, idő: «Születési_hely», «Születési_idő»;  
Oktatási azonosító száma: «Oktatási_azonosítószám»;       
Adóazonosító jele: «Adóazonosító_szám»; 
TAJ-szám: «TAJ_szám»; 
E-mail cím: «Emailcím»;  
Telefonszám: «Telefonszám»;  
Neme: «Nem»; 
Állampolgárság: «Állampolgárság»; 
Nem magyar állampolgároknak: 

Magyarországon való tartózkodás jogcíme: 
«Nem_magyar_állampolgároknak_Magyarország» 

Tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezése és száma: 
«Nem_magyar_állampolgároknak_Magyarorszá1» 
 
Legmagasabb iskolai végzettség: «Legmagasabb_iskolai_végzettségem» 
mint résztvevő (a továbbiakban: Résztvevő) 
(a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 
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A Képzés elnevezése: Junior szoftvertesztelő; óraszáma: 640;   
Előzetes tudásszint alapján beszámított órakedvezmény: 0 óra (elmélet 0, gyakorlat 0) 
A Képzés helyszíne: a képzés online történik a képzőintézmény e-learning tananyagok elérését 
és oktatást támogató tanulásmenedzsment rendszerén keresztül 
A Képzés Programkövetelmény száma: 06134007 
A képzés intézményen belüli egyedi azonosítója: 
UjratervezesProgram/JuniorSzoftvertesztelo/2020/01 
A képzés jellege, formája: online képzés, a képzőintézmény e-learning tananyagok elérését és 
oktatást támogató tanulásmenedzsment rendszerén keresztül 
A Képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum: Junior szoftvertesztelő képzés 
intézményi tanúsítvány megszerzésével zárul. Mely után, külső vizsgaközpontban képesítő 
bizonyítvány szerezhető. 
A Képzés kezdő napja: 2020.10.26.; tervezett befejező napja: 2021.03.12. 
Szünetek: 2020. 12. 19. - 2021. 01. 03. + 1 hét februárban 
A Résztvevő kijelenti, hogy a PROGmasters által folytatott felnőttképzéshez kapcsolódó 
szolgáltatásokról a szükséges tájékoztatást előzetesen megkapta, melyek közül a Képzésben 
való részvételhez (a Támogatási szerződésben rögzítettek szerint) előzetes tudásszint mérésben 
részesült az Újratervezés Program keretében történt kompetenciamérés során, és ennek kapcsán 
elfogadja, hogy tudásbeszámítás a jelen Képzés során nem történt. 
 

1. A szerződés tárgya, a PROGmasters kötelezettségei  
1.1. A Felek megállapodnak, hogy a PROGmasters a fentiekben megjelölt képzést (a 

továbbiakban: a Képzés) tartja a Résztvevő részére.  
1.2.  A Résztvevő az Európai Unió és a Magyar Állam által támogatott képzésben vesz részt. 

Azonosítószám: GINOP-6.2.8-VEKOP-20-2020-00001, a kiemelt projekt címe: „Egyes 
szakmák digitális tananyagfejlesztése, struktúraváltást támogató informatikai képzések” (a 
továbbiakban: a Pályázat). A Résztvevő kijelenti, hogy a képzési programmal 
párhuzamosan nem vesz részt hazai vagy európai uniós forrásból megvalósuló digitális 
kompetenciafejlesztésre irányuló informatikai vagy egyéb képzést biztosító, támogatott 
képzésben.  

1.3.  A PROGmasters az NSZFH és az IKK által szervezett Újratervezés programot sikeresen 
elvégző jelentkezőknek automatikusan elismeri a képzés során megszerzett tudását, a 
kurzusban helyet biztosít a Résztvevő részére a Képzésen, és biztosítja a Képzés 
elvégzésének feltételeit. 

1.4.  A Résztvevőnek rendelkeznie kell számítógéppel és internet hozzáféréssel. 
1.5.  A PROGmasters biztosítja a Képzés megtartásához, támogatásához szükséges oktatókat 

(oktatói kapacitást), és egyéb személyi feltételeket, figyelembe véve a felnőttképzési 
törvény erre vonatkozó szabályozásait.  

1.6.  A PROGmasters biztosítja a Képzése lebonyolításához szükséges, képző oldali tárgyi 
feltételeket, oktatási és adminisztratív infrastruktúrát (beleértve a távoktatási formát 
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támogató technikai feltételeket és környezetet, az e-learning tananyagok elérését és 
oktatást támogató tanulásmenedzsment rendszert és az azokhoz való hozzáférést is). 

1.7.  A PROGmasters térítésmentesen biztosítja a képzésben résztvevők számára a Képzések 
megtartásához szükséges és a távoktatási formát is támogató tananyagokat illetve 
azokhoz való hozzáférést a képzőintézmény e-learning tananyagok elérését és oktatást 
támogató tanulásmenedzsment rendszerén keresztül.   

1.8.  A PROGmasters a jelen Szerződés alapján köteles megszervezni és lebonyolítani a 
Képzést, ideértve az azzal kapcsolatos belső, intézményi vizsgáztatást is. 

1.9.  A Képzés eredményes elvégzése esetén a PROGmasters erről igazolást, illetve 
tanúsítványt állít ki.   

1.10.  A PROGmasters jogosult helyettesítő oktatók igénybevételére. Amennyiben a 
helyettesítés nem megoldható, vagy a Képzés megtartását egyéb, a PROGmasters-nek 
nem felróható okok akadályozzák, úgy az érintett képzési alkalom elmarad.  Az elmaradt 
képzési alkalmak pótlásáról a PROGmasters köteles gondoskodni.  

1.11.  Szerződésszegés következménye: Amennyiben a PROGmasters a jelen Szerződésben 
foglalt kötelezettségeit a Résztvevőnek a szerződésszegés orvoslására ésszerű határidőt 
tűző írásbeli felszólítása ellenére sem teljesíti, a Résztvevő jogosult írásban azonnali 
hatállyal felmondani a jelen szerződést,  vagyis a Résztvevő a Képzésből kizárásra kerül, 
azt nem folytathatja.  

 

2. A Résztvevő jogai és kötelezettségei 
2.1.  A Résztvevő köteles a jelen Szerződés 1. számú Mellékletét képező Tematikában és 

képzési és vizsgarendben megjelöltek szerint a Képzésen részt venni, a Mellékletben 
megjelölt feltételeket teljesíteni, az abban megjelölt, illetve az oktatók által a Képzéshez 
kapcsolódóan adott valamennyi, akár otthoni feladatot határidőre legjobb tudása szerint 
elvégezni és a vizsgákat „megfelelt” eredménnyel teljesíteni.  

2.2.  A Résztvevő a Képzés rendjét, az órák megtartását nem zavarhatja, nem akadályozhatja 
és köteles a Képzésen az annak végzésére alkalmas állapotban pontosan megjelenni, 
köteles a Képzésben aktívan részt venni. 

2.3.  A képzések megvalósítása során a megengedett hiányzás mértéke a képzési órák 
(konzultációk és a távoktatási formának megfelelő, a távoktatási tananyagba épített 
iránymutatás melletti tanulási órák) maximum 20%-a (128 óra). Hiányzás miatti 
szerződésszegés abban az esetben merül fel, ha a hiányzás mértéke meghaladja a 
megengedett hiányzás mértékét. 

2.5.  Szerződésszegés következménye: A Felek megállapodnak, hogy a Résztvevő jelen 
Szerződésben (különösen annak 2. és 4. pontjában) megjelölt kötelezettségeinek 
megsértése esetén (így különösen, de nem kizárólagosan a képzés rendjének zavarása, 
a véglegesen sikertelen vizsga, a megengedett mértéket meghaladó hiányzás esetén) a 
PROGmasters jogosult azonnali hatállyal felmondani a jelen Szerződést, illetve a 
Résztvevőt kizárni a Képzésből.  

2.6.  A Képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módját a Tematika 
tartalmazza.  
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2.7.  Kilépés: A jelen Szerződést a Résztvevő bármikor indoklás nélkül felmondhatja, kiléphet 
a Képzésből. Ebben az esetben azonban a képzés elvégzését támogató Nemzeti 
Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSzFH) felé visszafizetési kötelezettsége 
keletkezik, a Résztvevő és az NSzFH kötött szerződés értelmében és abban 
meghatározottak szerint. 

 
3. Képzési díj és támogatás 
3.1.  A Felek rögzítik, hogy a Képzés díja: 4.000 Ft / óra, a Képzés teljes díja: 2.560.000 forint 

(azaz kettőmillió-ötszázhatvanezer forint). A Képzés díját a Nemzeti Szakképzési és 
Felnőttképzési Hivatal (NSzFH) téríti meg a Résztvevő helyett a PROGmasters részére a 
Pályázatban megjelölt feltételek teljesülése esetén, a Résztvevő és az NSzFH közötti a 
jelen szerződést megelőzően kötött támogatási szerződésnek megfelelően. A támogatás 
mértéke: 2.560.000 forint (azaz kettőmillió-ötszázhatvanezer forint). A képzési díj teljes 
mértékben Európai Uniós forrásból a GINOP-6.2.8- VEKOP-20-2020-00001 azonosító 
számú, az „Egyes szakmák digitális tananyagfejlesztése-, struktúraváltást támogató 
informatikai képzések”  kiemelt projekt keretében elnyert támogatás terhére kerül 
megfizetésre. 

3.2.  A PROGmasters a vizsgákról távolmaradó, illetve a sikertelenül vizsgázó Résztvevő 
számára – a sikertelen vizsgát követő legfeljebb 15 napon belül – 2 (két) pótvizsga alkalmat 
biztosít, erre időpontot jelöl ki és bonyolít(tat) le, és ennek részeként írásban tájékoztatja 
a Résztvevőt. A második pótvizsga illetve javítóvizsga költségeit sem PROGmasters, sem 
az NSzFH nem téríti meg, az a Résztvevőt terheli. A második képesítő pótvizsga költségeit 
sem PROGmasters, sem az NSzFH nem téríti meg, az a Résztvevőt terheli. A 
PROGmasters által szervezett részidős, félidős és záróvizsgák pót- és javítóvizsgáinak 
díja: 0 forint (azaz nulla forint). A külső vizsgabizottság előtti képesítő második 
pótvizsgájának díja a Résztvevőt terheli, díja a mindenkor hatályos szakképzési törvény 
ide vonatkozó rendelete alapján fizetendő. 

 

4. Szellemi alkotások és üzleti titok, jó hírnév 
4.1. Felek rögzítik, hogy a PROGmasters szellemi alkotásai, ide értve elsődlegesen a képzés 

során felhasznált valamennyi oktatási dokumentumot (ide értve elsődlegesen az 1. számú 
Mellékletet, a tematikát és a tananyagot) és a képzéshez kapcsolódó know-how (műszaki, 
gazdasági vagy szervezési ismeret, tapasztalat vagy ezek összeállítása) oltalom alatt áll. 
Tilos különösen az érintett szellemi alkotások, know-how, illetve ezek részeinek és az 
ezeket rögzítő (írásos, elektronikus, stb.) adathordozók másolása, átdolgozása, 
lefordítása, közzététele, nyilvánosságra hozatala és a Képzés teljesítésétől eltérő célra 
történő bármely felhasználása.  

4.2.  A Felek megállapodnak, hogy a képzés során létrehozott szellemi alkotásokkal 
(elsődlegesen szoftverrel) kapcsolatosan a Résztvevő az Intézménnyel szemben 
semmilyen formában nem érvényesít a szellemi alkotásokhoz kapcsolódó vagy egyéb 
igényt. A Résztvevő a jelen okiratba foglaltan külön ellenérték iránti követelés nélkül ezen 
szellemi alkotások vagyoni jogait kizárólagosan a PROGmasters-re átruházza, és az át 
nem ruházható jogosultságok vonatkozásában külön díjazás iránti igény nélkül ezek 
vonatkozásában területileg és időben vagy a felhasználási módra vonatkozó korlátozás 
nélkül visszavonhatatlanul és kizárólagosan korlátlanul átruházható és másnak 
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átengedhető felhasználási jogot enged a PROGmasters javára. A Résztvevő hozzájárul 
ahhoz, hogy a neve szerzőként a szellemi alkotások tekintetében ne kerüljön feltüntetésre, 
erről a jogáról a Résztvevő kifejezetten lemond.  

4.3.  Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az 
érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető 
olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek 
illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy 
nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené 
vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen 
rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli. A Résztvevő vállalja, hogy a jelen 
Szerződéssel kapcsolatban a PROGmasters üzleti titkait, amelyeket a Képzéssel 
összefüggésben megismer, így különösen a PROGmasters partnercégeivel kapcsolatos 
információt, valamint a jelen Szerződés tartalmát bizalmasan kezeli, nyilvánosságra nem 
hozza, illetéktelen harmadik személyek részére nem teszi hozzáférhetővé, ilyenekkel nem 
közli és a Képzés teljesítésével össze nem függő célra nem használja fel.  

4.4.  A Résztvevő köteles megőrizni a PROGmasters jó hírnevét, arra nézve sérelmes 
nyilatkozatot semmilyen formában nem tehet. 

 

5. Vegyes és záró rendelkezések 
5.1. A Résztvevő személyes adatainak kezelése tekintetében a jelen Szerződés 2. számú 

Mellékletét képező (és a https://progmasters.hu/adatnyilatkozat/ linken bármikor elérhető, 
2020.09.28 napján hatályba lépett) Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt rendelkezések az 
irányadóak, amelynek feltételeit a PROGmasters jogosult egyoldalúan módosítani. A 
Képzéshez kapcsolódóan a Résztvevő hozzájárul, hogy a PROGmasters a képmását 
fénykép- vagy videofelvételen rögzítse, ilyet készítsen, azt átdolgozza és továbbítsa 
harmadik személyek részére, vagy közzétegye bármilyen formátumban, bármilyen 
megjelenési felületen, így a PROGmasters internetes honlapján, közösségi portáljain és a 
médiában. A Résztvevő hozzájárul, hogy a nevét és a képzési eredményeit a 
PROGmasters a többi Résztvevő részére hozzáférhető módon tegye közzé internetes 
honlapján vagy fizikai kifüggesztéssel.  

5.2.  A Résztvevő vállalja, hogy az adataiban bekövetkező változásról haladéktalanul, de 
legkésőbb 3 munkanapon belül tájékoztatja a PROGmasters-t.  

5.3.  A Felek a kommunikációjuk során az e-mailben megtett nyilatkozatokat írásbelinek 
fogadják el. Az e-mail az elküldés időpontjában kézbesítettnek minősül. 

5.4.  A Felek megállapodnak, hogy a postai levél az elküldéstől, postára adástól számított 5. 
napon akkor is kézbesítettnek minősül, ha a tértivevény „nem kereste”, „elköltözött”, vagy 
„nem vette át” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, feltéve, hogy a fenti címét bármely fél 
a másik Fél előzetes írásbeli értesítése nélkül változtatta meg, és a küldemény nem jut el 
hozzá vagy a kézbesítés egyébként a címzettnek felróható okból hiúsul meg. 

5.5.  Jelen Szerződés kizárólag közös megegyezéssel, írásban módosítható és egészíthető ki. 
Az Adatkezelési Tájékoztatót a PROGmasters jogosult egyoldalúan módosítani, amely 
esetben a módosítás a PROGmasters általi tájékoztatással vagy a PROGmasters 
honlapján történő közzététellel lép hatályba. 
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5.6.  A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen Szerződés bármely rendelkezése 
érvénytelennek minősülne, az nem érinti az egyéb rendelkezések érvényességét. Az 
érvénytelen rendelkezés hiányában a Felek a Szerződés rendelkezéseit annak céljával 
összhangban értelmezik.  

5.7.  A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a 
felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény rendelkezései az irányadóak.  

A Felek jelen Szerződést elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
egyezőt az alábbiak szerint írták alá.  
A Résztvevő az alábbi aláírásával igazolja, hogy a Szerződés szövegét aláírás előtt megismerte, 
azzal kapcsolatos kérdései megválaszolásra kerültek, valamennyi feltételt egyedileg 
megtárgyaltak a Felek abban az esetben is, ha erre vonatkozó külön aláírásával nem látta el az 
érintett rendelkezést. 

 

Kelt: 2020 október ... 
 

__________________ 
QTC Kft.  

PROGmasters 

__________________ 
«Viselt_név» 
Résztvevő 
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1.sz melléklet - Képzési tematika és képzési és vizsgarend 
Tematika 

A képzés tananyagegységeinek megnevezése: Óraszám: 
Operációs rendszerek 40 óra 

Verziókezelés 32 óra 
Szoftver architektúrák  56 óra 

Általános tesztelési ismeretek  192 óra 
Dokumentálás 16 óra 

Adatbáziskezelés 48 óra 
Gyakorlati, tapasztalat alapú tesztelési technikák 96 óra 

Statikus, Struktúra, Specifikáció alapú tesztelési technikák 88 óra 
UML 40 óra 

Automatizáció 16 óra 
Softskill 16 óra 

 

Képzési és vizsgarend 
A képzés mentor által vezetett távoktatásban zajlik az alábbiak szerint 

- a képzőintézmény e-learning tananyagok elérését és oktatást támogató 
tanulásmenedzsment rendszerén előre kiadott tananyagok mentor által vezetett 
feldolgozása és gyakorlása rugalmas időbeosztásban 

- hétköznaponként 3 órás, mentor vezette online közös konzultációkon való részvétel 
- konzultációs időpontok: munkanapokon hétköznap délelőtt 9:00 – 12:00 óra között 
- kisebb csoportokban megoldandó gyakorlati feladatok megoldása 
- előrehaladást mérő tesztek kitöltése 1-2 hetente 
- A hiányzások mérését a képzési előrehaladással mérjük, 1-2 hetente tesztekkel. Aki 

egyet teljesít, annak az adott részhez tartozó óraszámai teljesülnek. Ezen felül 
dokumentáljuk a konzultációkon való részvételetek tényét és a zárt rendszerű távoktatási 
képzésmenedzsment rendszerünkben végzett tevékenységeteiket is. 

- első részidős vizsgára bocsátás feltételei: az előre meghatározott hiányzást nem 
meghaladó hiányzás szám.  

- félidős vizsgára bocsátás feltételei: sikeres részvizsga és az előre meghatározott 
hiányzást nem meghaladó hiányzás szám.  

- záróvizsgára bocsátás feltételei: sikeres részvizsgák és az előre meghatározott 
hiányzást nem meghaladó hiányzás szám.  

- Képesítési vizsgára bocsátás feltételei: sikeres záróvizsga és megszerzett tanúsítvány 
és az előre meghatározott hiányzást nem meghaladó hiányzás szám.  

1. részvizsga:  
Tervezett dátum: 2020. 11. 20. (2 db pótvizsga ezt követő 15 napon belül) 
2. részvizsga (Félidős vizsga): a képzés felénél összetettebb elméleti és gyakorlati vizsga. 
Tervezett dátum: 2021. 12.18. (2db pótvizsga ezt követő 15 napon belül) 
3. részvizsga:  
Tervezett dátum: 2021. 02.03 (2 db pótvizsga ezt követő 15 napon belül) 
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Záróvizsga: a képzés végén megtartott elméleti és gyakorlati vizsga. 
Tervezett dátum: 2021. 03. 09. (2db pótvizsga ezt követő 15 napon belül) 
Képesítő Vizsga: a képzés befejezése után, a képzésről kiállított tanúsítvány birtokában 
független vizsgaközpontban, független külső vizsgabizottság előtt megtartott elméleti és 
gyakorlati vizsga.  
Tervezett dátum: 2021. 03. 31. (pótvizsga ezt követő 15 napon belül) 
 
2.sz melléklet - Adatkezelési tájékoztató 
2.1. Adatszolgáltatással kapcsolatos nyilatkozat:  
 
A PROGmasters által szervezett Junior szoftvertesztelő képzés kapcsán az Fktv. 15. § (1) 
bekezdés ab) alpontja szerinti - adataim, úgy mint a természetes személyazonosító adataim, az 
elektronikus levelezési címem és az adóazonosító jelem kapcsán, az oktatási azonosító alapján 
azok továbbításának megtiltás lehetőségére vonatkozó tájékoztatást tudomásul vettem, a fenti 
személyes adataimnak a FAR-ba és az OSAP-ba történő - az Fktv. 17. § c) pontja szerinti 
továbbításának megtiltás lehetőségével élek / nem élek. 
 
Kelt: 2020 október ... 
 

 __________________ 
«Viselt_név» 
Résztvevő 

 
2.2 Adatkezelési Tájékoztató 
A PROGmasters, mint adatkezelő által a https://progmasters.hu/adatnyilatkozat/ oldalán 
közzétett 2020.09.28 napján hatályba lépett Adatkezelési Tájékoztatóban leírtakat 
megismertem.  
 
Kelt: 2020 október ... 
 
 __________________ 

«Viselt_név» 
Résztvevő 

 


