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FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS IT TRÉNING RÉSZVÉTELÉRE 

 
 
amely létrejött egyrészről az 
 

Név: ... 
Személyi igazolvány szám: ... 

Születési hely és idő: ... 
Anyja neve: ... 

Lakcím: ... 
– a továbbiakban: Megrendelő –  

 
 

másrészről 
solidCode Kft. 

Adószám: HU27176360 
Székhely: 1111 Budapest, Zenta utca 1. 4 em. 4. 

Felnőttképzési regisztrációs száma: B/2021/001792 
– a továbbiakban: Vállalkozó – 

– Megrendelő és Vállalkozó továbbiakban együttesen: Felek – 
  
között, az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 

1. A szerződés tárgya, Felek jogai és kötelezettségei 

1.1. A Megrendelő jelen szerződés aláírásával megrendeli a Vállalkozótól az alábbiakban részletezett 
részfeladatok teljesítését és azok maradéktalan teljesítése esetén a jelen szerződésben foglaltak 
szerint az elvégzett feladatokért vállalkozói díj megfizetését vállalja. A Vállalkozó a jelen szerződés 
aláírásával vállalja a szerződésben foglalt feladatok teljesítését. 

1.2. A jelen szerződés keretében a Vállalkozó feladata a Megrendelő által kijelölt, annak munkavállalói 
részére „solidCode IT tréning” című IT tréning magyar vagy angol nyelven történő (a 
továbbiakban: Tréning) megtartása (helyszín: online, video-konferencia, időpontok: két óra, 
naponta azonos időben pl.: 13:00-15:00 óra). Vállalkozó feladata:  

1.2.1. a Tréning programjának (ötször két óra időtartam) és részletes napirendjének összeállítása, a 
Tréning zavartalan lefolyásához szükséges minden előkészítő tevékenység. A Tréning 
részletes programja az alábbi: 

1.2.1.1. A számítástechnika alapjai 

1.2.1.2. Hálózatok 

1.2.1.3. Architektúrák 

1.2.1.4. CLOUD 

1.2.1.5. Trendek 

1.2.1.6. AGILE 

1.2.1.7. Tesztelés 

1.2.1.8. Emberi tényezők, UX/UI 

1.2.2. A tréning anyagát összefoglaló tankönyv biztosítása angol nyelven. 
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1.2.3. online vizsgaalkalom megszervezése, és előzetesen megállapított szempontrendszer alapján 
történő értékelése, legkésőbb tíz munkanappal az online vizsgaalkalmat követően 

1.2.4. a vizsgát sikeresen teljesítő munkavállalók részére digitális bizonyítvány kiállítása 

1.2.5. A https://dodi.vercel.app/ címen ingyenes IT szótárt biztosít angol nyelven a résztvevő 
munkavállalók számára a tréning részvételt követő 30 napig. A szótár címének esetleges 
változásáról Vállalkozó 10 munkanapon belül köteles értesíteni a Megrendelőt. 

1.3. Felek kijelentik, hogy a Tréning megszervezésével kapcsolatos egyéb feladatok ellátása – így 
különösen a tárgyi feltételek biztosítása – a Megrendelő felelőssége. Felek megállapodnak, hogy 
Tréningen résztvevők létszáma maximum tíz fő.  

1.4. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a feladatokat a legjobb tudása szerint, magas 
szakmai színvonalon teljesíti. Vállalkozó a feladatok teljesítése során harmadik személy 
közreműködését bármikor szabadon igénybe veheti. Vállalkozó nevében közreműködőként Nagy 
Sándor Antal jár el a szerződés teljesítése során, de alvállalkozót igénybe venni vagy más személyt 
kijelölni a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül is jogosult. 

1.5. A Megrendelő a szerződés teljesítése során köteles a Vállalkozót értesíteni minden olyan 
körülményről, amely a szerződés teljesítését veszélyeztetné, illetőleg Vállalkozó rendelkezésére 
bocsátani valamennyi információt, adatot, dokumentumot, amely a Vállalkozó teljesítéséhez 
szükséges. 

2. Teljesítés 

2.1. Felek a szerződésben foglalt feladatokat akkor tekintik teljesítettnek, ha Tréning az elvárt 
színvonalon lezajlott. A Megrendelő a Tréning befejezését követően kiállítja a teljesítésigazolást. A 
teljesítésigazolás elektronikus úton, emailben is megküldhető Vállalkozó részére. 

2.2. Amennyiben megállapításra kerül, hogy a Vállalkozó valamely jelen szerződésben rögzített feladata 
nem került elvégzésre, úgy a teljesítésigazolás kizárólag a ténylegesen elvégzett feladatot 
tartalmazza. 

2.3. Vállalkozó szolgáltatása teljesítésének igazolása teljesítésigazolás kiállításával történik. A számlázás 
alapja az elfogadott és aláírt teljesítésigazolás. Amennyiben Megrendelő a teljesítésigazolás 
kiállításával írásbeli indokolás nélkül 5 munkanapot meghaladó késedelembe esik, Vállalkozó 
jogosult a vállalkozó díjról szóló számlát úgy kiállítani, mintha az elfogadott és aláírt 
teljesítésigazolást megkapta volna.  

3. Vállalkozói díj, költségek 

3.1. A Vállalkozó a jelen szerződés szerinti feladatokat az alábbi vállalkozói díj ellenében látja el, amely 
díj tartalmaz valamennyi adót (tárgyi adómentes), járulékot, költséget. A vállalkozói díj a tanfolyam 
megkezdését megelőzően, banki átutalás útján esedékes. A Vállalkozó előlegszámlát, majd a 
tanfolyamot követően végszámlát állít ki. 

3.2. A Tréning megrendezése után járó vállalkozói díj mindösszesen ... , - Ft. 

3.3. 150 000 Ft egyéni vagy kiscsoportos jelentkezés (maximum 3 fő) esetén 

3.4. 130 000 Ft per fő csoportos jelentkezéskor (4 fő vagy a felett) 

3.5. Felek megállapodnak, hogy a felnőttképzésiszerződés idő előtti megszűnése vagy megszüntetése, 
illetve a Megrendelő érdekkörében felmerülő lehetetlenülése esetén, melynek következtében a 
Tréning nem kerül megrendezésre, Vállalkozó a felnőttképzésidíj 30%-ára jogosult. Ez esetben 
teljesítésigazolás kiállítására nem kerül sor.  
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4. Titoktartási kötelezettség 

4.1. Vállalkozó köteles a Megrendelővel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni. Ennek alapján titoktartási 
kötelezettség terheli a Vállalkozót minden olyan, a Megrendelővel, annak tevékenységével, illetve 
üzleti partnereivel kapcsolatos információ tekintetében, amely a jelen szerződés teljesítésével 
kapcsolatban jutott Vállalkozó tudomására. A titoktartási kötelezettség a jelen szerződés 
megszűnését követően is fennmarad. 

4.2. Megrendelő köteles a Vállalkozóval kapcsolatos üzleti titkot megőrizni. 

4.3. Felek a titoktartási kötelezettség körébe emelik a Tréning során elhangzó információkat is. 
Megrendelő a Tréning anyagát kizárólag saját belső működése során használhatja fel, harmadik 
fél részére történő közzététel a jelen szerződés szerint tilos. A jelen pont szerinti közzététel 
magában foglalja a Tréning során elhangzó információk harmadik személy részére képzés 
formájában történő továbbadását is. 

4.4. Felek valamennyi, a jelen pont szerinti kötelezettségük megszegéséből eredő kárt kötelesek 
haladéktalanul teljeskörűen megtéríteni. 

5. Versenytilalom 

5.1. Felek a 4. pontban meghatározott kötelezettségeik megszegése esetére – a jogszabályokban 
meghatározott egyéb jogkövetkezményeken felül – kötbérfizetésben állapodnak meg. A kötbér 
mértéke szerződésszegésenként 1.000.000, -Ft, továbbá a szerződésszegő Fél köteles a másik Fél 
erről szóló írásbeli értesítését követő 15 napon belül megszüntetni a versengő tevékenységét. 
Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen pontban meghatározott kötbér összegét kifejezetten 
méltányosnak tartják, és azt nem tekintik túlzott mértékűnek, figyelemmel arra, hogy a Felek a 
kötbér kikötésével milyen súlyú szerződésszegést kívánnak szankcionálni, továbbá arra, hogy a 
Felek egyező álláspontja szerint a jelen pontban meghatározott összeg tükrözi azokat a 
veszteségeket, amelyek a szerződésszegésből eredően a nem szerződésszegő Felet érheti. A Felek 
jogosult a kötbéren felüli kárukat érvényesíteni. 

5.2. Felek megállapodnak, hogy a 7.1. pontban meghatározottakat nem érintve, amennyiben 
valamelyik Fél megszegi a 4. pontban meghatározott kötelezettségét, akkor a másik Fél jogosult 
a szerződésszegő Féltől követelni a szerződésszegés abbahagyását, továbbá jogosult követelni, 
hogy a szerződésszegő Fél engedje át a javára a szerződésszegéssel elért vagyoni előnyt a Ptk. 
jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint.  

6. A felnőttképzési szerződés megszűnése 

6.1. Jelen felnőttképzésiszerződés megszűnik a benne foglaltak maradéktalan teljesítésével, illetve a 
végleges lehetetlenüléssel.  

6.2. A felnőttképzésiszerződést bármely Fél súlyos szerződésszegése esetén a másik Fél azonnali 
hatályú, indokolt írásbeli felmondásával megszüntetheti. Súlyos szerződésszegésnek minősül a 
Vállalkozó 60 napot meghaladó felróható késedelme. Felek a Vállalkozó kárfelelősségét a 
vállalkozói díj összegében maximalizálják. 

6.3. A szerződés megszűnésekor a Felek a 3. pontban foglaltaknak megfelelően elszámolnak egymással.  

7. Szerzői jogok 

7.1. Felek rögzítik, hogy a szerzői jogi oltalom védelme alá eső művek tekintetében a Vállalkozó 
minden, a jogszabály által számára biztosított jogát fenntartja. 



 
 

 ― 4 ―   www.solidcode.eu  

7.2. Vállalkozó a jelen szerződés alapján, vagy azt megelőzően előállított, szerzői jogi oltalomban 
részesíthető művek felhasználási joga kizárólagos, az elkészült műveket kizárólag Vállalkozó 
használhatja. 

 

8. Egyéb rendelkezések 

8.1. Felek a felnőttképzési szerződés fennállása alatt együttműködnek egymással.  

8.2. Jelen felnőttképzési szerződés a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. Törvény, és a 
felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. Törvénynek megfelelően jött létre. 

8.3. Felek jelen szerződés és az egyedi megállapodások teljesítése során tett nyilatkozatai, kérelmei, 
követelései, a másik Félnek küldött értesítései kizárólag írásban vagy visszajelzett 
(megerősített) e-mailben érvényesek. Felek az értesítéseket a másik fél mindenkori nevére és 
mindenkori lakcímére/e-mail címére kötelesek megküldeni. Felek kötelesek egymást 8, azaz nyolc 
napon belül tájékoztatni, ha személyes adataikban, így különösen elérhetőségeikben változás állna 
be. Ennek elmaradása esetén a mulasztásból eredő kárért az értesítést küldő fél nem felel. 

8.4. Amennyiben a jelen szerződés egyes rendelkezései részben vagy egészben érvénytelenek lennének 
vagy érvénytelenné válnának, vagy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdés merülne fel, úgy 
ez az egyéb rendelkezések érvényességét nem érinti. 

8.5. Felek jelen szerződésből eredő vitáikat tárgyalások útján rendezik. 

8.6. Jelen felnőttképzésiszerződésre a magyar jog irányadó. A szerződésben nem szabályozott 
kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak. 

8.7. Jelen szerződést a Felek közös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírják. 

 
Kelt: Budapesten, 2022. __. ___. napján 
 
 
 

___________________________________ 
... 

Megrendelő 
 

___________________________________ 
Nagy Sándor Antal  

solidCode Kft. 

 


