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Képzési szerződés
amely létrejött egyrészről az
ELMS Informatikai Zrt.
13-10-041121
2030 Érd, Retyezáti utca 46.
22777375-2-13
mint képzést folytató intézmény, továbbiakban: ELMS Informatikai Zrt.,

másrészről:
név:
születési név:
anyja neve:
születési hely, idő:
lakcím:
telefon:
email cím:
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Cg.
székhelye:
adószám:

Próba Péter

Próba Péter Béla
Próba Gizella

, 1980.08.27.

Záhony

Magyarország 4624, Tiszabezdéd, Rákóczi Ferenc u. 123.
+36-12-123-4567

probapeter@probadomain.hu

mint a képzésben résztvevő, továbbiakban: Résztvevő,
együttesen Felek között, az alábbi feltételekkel.

Preambulum

Az ELMS Informatikai Zrt. tájékoztatja a Résztvevőt, hogy az Oktatási Hivatal az ELMS Informatikai Zrt.-t, mint a Neptun
Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer (Neptun KRÉTA, továbbiakban: KRÉTA) pedagógus moduljainak
oktatását célzó kurzust szolgáltató szervezetet, mint pedagógus-továbbképzési szolgáltatást nyújtó képző szervet akkreditálta.
Az ELMS Informatikai Zrt. a képzési engedélye alapján, az engedélyben megjelölt témakörben elméleti oktatást végez.
1. A képzés általános adatai
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A képzés első sorban eszközismeret megszerzésére irányul a KRÉTA rendszer pedagógus moduljai használatának
vonatkozásában. A a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők
juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.22.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) értelmében, az
oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott alapítási engedély alapján lefolytatott képzés beszámít a közoktatásban dolgozó
pedagógusok 7 évenkénti kötelező továbbképzésébe. A pedagógus-továbbképzésnek a nyilvántartásban szereplő megnevezése:
„Felkészítés a köznevelési regisztrációs és ta-nulmányi alaprendszer (KRÉTA) pedagógus moduljaihoz”. A képzés jellege:
akkreditált pedagógus továbbképzési tanfolyam. A képzés akkreditációs száma: 27282-18/2016.
2. Az elméleti képzés

2.1 Az elméleti képzés a nexiuslearning.com domain alatt üzemeltetett Nexius Learning rendszer használatával, e-learning
rendszerű távoktatás formájában végezhető. A Résztvevő a szolgáltatást a https://home.nexiuslearning.com címen érheti el.
2.2 Az elméleti képzés helyét a Résztvevő választhatja meg, a képzés bárhol végezhető, megfelelő informatikai környezet
megléte esetén.
2.3 Az elméleti képzés megkezdhető a regisztrációt követően, de legkésőbb 2017. december 31-ig.
2.4 Az elméleti képzés időtartama (óraszáma): a Nexius Learning rendszerben az e-learning tananyag elsajátítására becsült idő
30 óra, becsült maximálisan szükséges időtartama 2 hét. Az elméleti képzés ütemezése a Résztvevő előrehaladásától függ. A
képzésben előírt záróvizsga sikeres elvégzéséig megkezdésétől számított 90 óra tanulási idő áll rendelkezésre, s a képzést
legfeljebb a kezdéstől számított 120 napon belül kell teljesíteni.
2.5 A képzés során az Oktatási Hivatal által akkreditált programban meghatározott tananyag sajátítható el. A Résztvevő
előrehaladásának, teljesítményének ellenőrzése és értékelése az e-learning tananyagban található tesztek eredményeinek
azonnali visszajelzésével történik.
2.6 A Résztvevő a képzést záró vizsgát, az elméleti tananyag elsajátítását, a sikeres modulzáró tesztek kitöltését követően teheti le.
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2.8 Az elméleti képzésről megengedett hiányzás mértéke és ennek túllépése esetén a Résztvevőt érintő következmények: a
Résztvevőnek 120 nap áll rendelkezésére saját időbeosztása szerint a képzés és a záróteszt elvégzésére. Ez alatt az idő alatt a
záróteszt elvégzésének száma nincs korlátozva.
3. Vizsgázásra vonatkozó rendelkezések
3.1 A vizsga szervezésének módja, formája: az elméleti képzés sikeres elvégzéséhez az elméleti tananyag elsajátítását,
a sikeres modulzáró tesztek kitöltését követően az elektronikus képzésbe beépített zárótesztet kell elvégezni, legalább 70%-os
teljesítéssel.
3.2 Az elméleti képzés sikeres elvégzéséről, egyedi sorszámmal ellátott tanúsítvány kerül kiállításra a jelen szerződés ELMS
Informatikai Zrt.-hez történő eljuttatását és iktatását követően.
4. Képzés és vizsgáztatás díjai, megfizetésének módja
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A képzés elvégzése és a vizsgázás a Résztvevő részére díjmentes.
5. Felek jogai és kötelezettségei

5.1 Az ELMS Informatikai Zrt. vállalja, hogy biztosítja az elméleti képzéshez szükséges, zárt rendszerű elektronikus távoktatási
rendszerhez az egyedi azonosításra alkalmas hozzáférési jogosultságot.
5.2 Az ELMS Informatikai Zrt. vállalja, hogy az elektronikus távoktatási rendszerben minden tanulási alkalommal tájékoztatja
a Résztvevőt a képzésben addig eltöltött tanulási időről, így közvetett módon a vizsgaszerzésig rendelkezésre álló időről.
5.3 A Résztvevő a képzésre történő regisztráció során elfogadja a képzés oktatási rendjét, és vállalja, hogy teljesíti az oktatás
rendjébe illesztett vizsgákat.
5.4 A Résztvevő kijelenti, hogy a regisztráció során megadott személyes adatai a valóságnak megfelelnek, ezen adatokat
a Résztvevő önkéntesen adta meg. Az ELMS Informatikai Zrt. a Résztvevő személyes adatait felhasználhatja a képzési
szolgáltatás lebonyolítása, a Résztvevővel való kapcsolattartás, valamint más képzéseiről értesítés küldése céljából.
5.5 A Résztvevő kijelenti, hogy megismerte és elfogadja a http://ekreta.hu/kreta-pedagogus-modul oldalon közzétett írásos
tájékoztatót, valamint az e-learning rendszerű képzések feltételeire és a Nexius Learning rendszer használatára vonatkozó,
a https://account.nexiuslearning.com/home/terms oldalon elérhető Felhasználási Feltételek dokumetum tartalmát.
5.6 A Résztvevő elfogadja, hogy az ELMS Informatikai Zrt. az e-learning rendszerű képzések feltételeire, és a Nexius Learning
rendszer használatára vonatkozó Felhasználási Feltételeket (a továbbiakban: FF) jogosult egyoldalúan módosítani. azzal, hogy
a módosítás nem érintheti a Nexius Learning rendszer jelen szerződés alapján történő használatának, illetve a képzésének
a díjmentességét. A módosításról, annak hatályba lépése előtt előzetesen a nexiuslearning.com szolgáltatáson keresztül értesíti
a Résztvevőt. Az FF módosításának hatályba lépését követően a felek jogviszonyára az FF megváltozott rendelkezéseit kell
alkalmazni. Az FF módosítás elfogadásának minősül, ha a Résztvevő az FF-módosítás hatályba lépését követően az ELMS
Informatikai Zrt. szolgáltatását továbbra is igénybe veszi.
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5.7 Ezen szerződést a Felek csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatják, illetve mondhatják fel. Amennyiben bármelyik fél
a szerződésben foglaltakat figyelmeztetés után sem teljesíti, a másik fél a szerződés azonnali hatályú megszüntetését
kezdeményezheti. A jelen képzési szerződés megszűnik akkor is, ha a Résztvevő írásban bejelenti, hogy a képzést nem kívánja
folytatni. Az ELMS Informatikai Zrt jogosult megszüntetni a szerződést, ha a Résztvevő a rendelkezésére álló határidőig nem
kezdi meg a részére biztosított tananyag tanulását. Résztvevő tudomásul veszi, hogy a képzési szerződés megszűnése, vagy
megszüntetése esetén az ELMS Informatikai Zrt. jogosult a Résztvevőnek a Nexius Learning rendszerben az e-learning
tananyaghoz történő hozzáférését megszüntetni.
5.8 Résztvevő vállalja, hogy a képzés befejezését követően a Korm. rendelet szerint a képzés értékelésére, és elégedettségére
vonatkozó elektronikus kérdőívet kitölti.
5.9 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Korm. rendelet, valamint a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok
rendelkezései megfelelően irányadóak.
Jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Kelt: Budapest, 2017.01.02.

……………………………….………

…………………………………..

Résztvevő

ELMS Informatikai Zrt.
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