FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS
a 2013. évi LXXVII. tv. alapján
Létrejött egyrészről a képzésben résztvevő – a továbbiakban Résztvevő
/

Résztvevő neve / születési neve:
Résztvevő születési helye és ideje:
Résztvevő édesanyja születési neve:
Résztvevő állandó lakcíme:

Résztvevő email címe / telefonszáma:
/
valamint a
NUVU Kft. (1158 Budapest, Késmárk u. 9.) – a továbbiakban mint Képző – között a mai napon az alábbiak szerint.
1. Képző a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatósága határozata alapján, az E-000657/2014
számon 2014.08.28-án nyilvántartásba vett képző intézmény a következő képzési programokra:
□ OKJ 51 524 01 Pirotechnikai terméküzemeltető (részszakképesítés) nytsz: E-000657/2014/A001 – A kívánt szakirányt jelölje meg!
□ OKJ 51 524 02 Pirotechnikus raktárkezelő (részszakképesítés) nytsz: E-000657/2014/A002 – A kívánt szakirányt jelölje meg!
2. A képzés elvégzésével és sikeres vizsgával megszerezhető dokumentum: A szakképesítésről szóló 2011. évi
CLXXXVII. törvény 9. §-a értelmében az Országos Szakképzési Jegyzékben (OKJ) meghatározott, a fent választott
azonosító számú és megnevezésű részszakképesítés megszerzését igazoló bizonyítvány. A megszerzett bizonyítványról – külön eljárásban, díjfizetés mellett – Résztvevő idegen nyelvű Europass bizonyítvány-kiegészítést igényelhet.
3. A fenti részszakképesítések a következő munkafeladatok ellátására jogosítanak:
3.1 OKJ 51 524 01 Pirotechnikai terméküzemeltető szakirányú képzettséggel rendelkező jogosult:
500 kg nettó hatóanyag-tartalom alatt pirotechnikai termék felhasználásával, szállításával kapcsolatos adminisztráció vezetésére; engedélyeztetési eljárásokat lefolytatatására (a felhasználás engedély szerinti felelőse, kivéve a vezető pirotechnikus képzettséghez kötött tűzijátékokat); látvány kivitelezésére minden olyan munkaterületen, ahol engedélyhez kötött pirotechnikai terméket használnak.
3.2 OKJ 51 524 02 Pirotechnikus raktárkezelő szakirányú képzettséggel rendelkező jogosult:
a polgári célú pirotechnikai termékek (1-4.; T1/T2; P1/P2 pirotechnikai osztály) tárolásával és forgalmazásával kapcsolatos adminisztrációt vezetni; azokat szállításra előkészíteni, feladni; pirotechnikai raktár rendjét és adminisztrációját felügyelni; pirotechnikai raktárt vezetni (a tárolás, illetve forgalmazási
engedély szerinti felelős pirotechnikus, pirotechnikai vagy robbanóanyag-raktár, illetve tárolóhely vezetője).
3.3 Figyelem! Fenti tevékenységek folytatásának csak az egyik feltétele a részszakképesítés. A részszakképesítés mellett – a jelenlegi szabályok alapján – érvényes Tűzvédelmi szakvizsga (6. pirotechnikus) is kell, és további más jogszabályi feltételeknek történő megfelelés is szükséges lehet.

4. A képzésre vonatkozó információk: csoportos képzés
4.1 A képzési csoport képzésének tervezett helye: tanterem: 1158 Bp. Késmárk u. 9. (elméleti és gyakorlati képzés)
terep: Bp. XVI. Rákospalotai határút (gyakorlati képzés)

4.2 A képzés tervezett kezdési időpontja: 1. képzési nap: 2019.10.10. (csütörtök) 08:00 óra
4.3 A képzés haladásának óraszám és helyszín szerinti ütemezése:
ÓRAREND TÁJÉKOZTATÓ
nap
időtartam
helye
szakirány
tananyag/téma
1. nap
8:00 - 20:00
tanterem
RK + TÜ pirotechnika alapjai, termékismeret, biztonsági szabályok (Elmélet + Gyakorlat)
(Gyakorlat)
2. nap
8:00 - 20:00
tanterem
RK + TÜ jogszabályok, engedélyezés, kezelés-tárolás, ADR
(Gyakorlat)
3. nap
8:00 - 14:00
tanterem
RK + TÜ tűzmegelőzés, tűzvédelem, tűzvédelmi szakvizsga
elektromos ismeretek, munka- és balesetvédelem
(Elmélet)
3. nap
14:00 - 20:00
tanterem
TÜ
termékfelhasználás, tűzijáték tervezés-kivitelezés
(Elmélet)
4. nap
8:00 - 20:00
tanterem
TÜ
termékfelhasználás, tűzijáték tervezés-kivitelezés
(Elmélet + Gyakorlat)
5. nap
8:00 - 20:00
tanterem/terep *
TÜ
RK: Tananyagegység: 11325-12 Pirotechnikus-raktárkezelő feladatok (6 óra elmélet + 24 óra gyakorlat, összesen 30 óra képzés)
TÜ: Tananyagegység: 11324-12 Pirotechnikai-terméküzemeltető feladatok (30 óra elmélet + 30 óra gyakorlat, összesen 60 óra képzés)
* TÜ: Figyelem! A terepi képzésre munkavégzéshez alkalmas munkaruházat szükséges.

4.4 A képzés tervezett befejezési időpontja:
Raktárkezelőknek
: A 4.2 pontban írt dátumot követő 2. nap délután (összesen kb. 2,5 nap (30óra) képzés)
Terméküzemeltetőknek : A 4.2 pontban írt dátumot követő 4. vagy 5. nap este (összesen kb. 5 nap (60óra) képzés)

4.5 A képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja: modulzáró szóbeli vizsga.
5. A vizsgára vonatkozó információk
5.1 Képző a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatallal (NSZFH, 1082 Bp. Kálvária tér 7.) fennálló, vizsgaszervezésre vonatkozó megállapodása alapján Résztvevő részére az igényelt részszakképesítést adó OKJ vizsgát előkészíti. Résztvevőnek a vizsgára jelentkezését – jogszabályi előírás alapján – részszakképesítésenként külön, a Képző
által biztosított vizsgajelentkezési lapon, írásban kell megtennie a szerződés megkötésével egyidejűleg.
5.2 Képző tájékoztatja Résztvevőt, hogy jogszabályi előírás alapján a vizsga napját és létszámot kb. 2 hónappal korábban kell bejelentenie a vizsgaszervező felé. A létszámot csak egy esetben, legkésőbb a vizsga napját 15 nappal
megelőzően lehetséges módosítani, így ebből adódóan a vizsgára jelentkezés lemondását ezt követően Képzőnek
nem áll módjában úgy elfogadni, hogy a vizsgadíjat visszatérítse.
5.3 A vizsga tervezett időpontja: A képzési csoportnak meghirdetett, a vizsgajelentkezési lapon megadott dátum.
5.4 A vizsga várható időtartama és módja: Vizsgalétszámtól függően kb. 5-8 óra. Szóbeli és gyakorlati vizsga.
5.5 A vizsga tervezett helye: Megegyezik a képzés helyével (tanterem és terep egyaránt).
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6. Résztvevő tudomásul veszi, hogy a részszakképesítést nyújtó OKJ vizsgára bocsáthatóság feltételei különösen, de
nem kizárólagosan:
6.1 Az előírt iskolai végzettség (érettségi) meglétének hitelt érdemlő igazolása az érettségi bizonyítvány eredetben történő bemutatásával legkésőbb a tanfolyam megkezdéséig. (A középiskolai végzettség nem elegendő, érettségi kell.)
6.2 Résztvevő hiányzása a képzésről nem haladhatja meg a kötelező óraszám 10% át. Lásd 4.4 pontot!
6.3 Résztvevőnek a képzést lezáró modulzáró vizsgát eredményesen kell letennie.
6.4 A 8. pont szerinti díjak hiánytalan megfizetése legkésőbb a 10.3 pont szerinti lemondási határidőig.
6.5 Résztvevőnek a személyazonosságát és lakcímét igazoló érvényes dokumentummal (pl. személyi ig., útlevél és
lakcímkártya) kell rendelkeznie a vizsga napján.
7. Képző tájékoztatja Résztvevőt, hogy a részszakképesítésekkel végezhető tevékenységek folytatásához – a hatályos
jogszabályok alapján – érvényes tűzvédelmi szakvizsga is kell, amit 5 évenként meg kell újítani. Képző – Résztvevő ilyen
külön igénye alapján – a Tűzvédelmi szakvizsga megszerzésének lehetőségét is biztosítja a képzés során.
□

Tűzvédelmi szakvizsga (6. pirotechnikus) 45/2011. (XII.7.) BM rendelet szerint – Jelölje meg, ha a szakvizsgára igényt tart!

8. A képzési (tanfolyami), vizsga- és szakvizsga díjak – eltérő megállapodás hiányában – a következők résztvevőként:
Pirotechnikus raktárkezelő
Pirotechnikai terméküzemeltető
Összevont (raktárkezelő+terméküzem.)
képzés díja (jegyzettel)
72.000 Ft
152.000 Ft
152.000 Ft
OKJ vizsgadíj
59.000 Ft
65.000 Ft
124.000 Ft
tűzvédelmi szakvizsga
10.000 Ft *
10.000 Ft *
10.000 Ft *
összesen:
141.000 Ft
227.000 Ft
286.000 Ft
* Megjegyzés 1: Az önálló tűzvédelmi szakvizsga díja pirotechnikus képzés nélkül: 16.000Ft.
Megjegyzés 2: A fenti díjak az Áfa tv. 85.§ (2) bek. alapján mentesek az adó (áfa) alól.

9. Képzés halasztása, törlése: Képző fenntartja a jogot, hogy adott esetben (különösen pl. a jelentkezők kis létszáma
esetén) a meghirdetett tanfolyamot és vizsgát elhalassza illetve törölje. A halasztásról ill. törlésről Résztvevőt írásban
haladéktalanul értesíteni kell.
10. Lemondás, elállás
10.1 Amennyiben a tanfolyam a Képzőnek felróható ok miatt hiúsul meg (pl. a 9. pont szerinti, Képző általi törlés), az
addig megfizetett képzési és vizsgadíjak teljes összege visszatérítendő Résztvevőnek.
10.2 Jelentkezést lemondani kizárólag írásban (tértivevényes levélben v. emailben) lehet megtenni.
10.3 Képzést és tűzvédelmi szakvizsgát érvényesen lemondani legkésőbb a képzés kezdő napját megelőző 4. munkanap végéig lehet megtenni.
10.4 Vizsgát érvényesen lemondani a kijelölt OKJ vizsganapot megelőző 16. napig lehet megtenni. (Lásd 5.2 pontot!)
10.5 A lemondásnak a fentebb jelzett határnapokig kell beérkeznie Képzőhöz, és csak a határidőben megérkezett lemondás után térítendő vissza az adott képzési és/vagy vizsgadíj.
10.6 Bármilyen díjvisszatérítés esetén a pénzügyi teljesítés határideje az esedékességtől számított 8 munkanap.
11. Javító és pótló vizsga
11.1 Ha Résztvevő a vizsgát neki fel nem róható okból meg sem kezdte, vagy megkezdte, de befejezni nem tudta,
azokból a vizsgafeladatokból, amelyekből még nem vizsgázott, pótló vizsgát tehet. Résztvevő a neki fel nem róható
hiányzást hivatalos (pl. orvosi) igazolással igazolja, mely esetben a már megfizetett vizsgadíj a pótló vizsga díját fogja
fedezni. Az igazolásnak vagy kimentésnek a vizsga jegyzőkönyvének lezárásáig, aznap meg kell érkezni.
11.2 A szakképesítés megszerzéséhez javítóvizsgát kell tennie annak a Résztvevőnek (vizsgázónak), aki sikertelen
vizsgát tett, vagy aki a vizsgán igazolható ok nélkül nem jelent meg, vagy azt megszakította, vagy akit szabálytalanság
miatt a vizsgabizottság a vizsga folytatásától eltiltott. Javító vizsga esetén a vizsgadíjat ismételten meg kell fizetni.
12. Képző részéről történő szerződésszegés esetén Résztvevő a megfizetett tanfolyami díj visszatérítésére jogosult.
Amennyiben az OKJ vizsga Képzőnek felróható okból hiúsul meg, Résztvevő a megfizetett vizsgadíj visszatérítésére
jogosult.
13. Résztvevő a jelen szerződés aláírásával jelentkezik a Képző által biztosított adott részszakképesítési képzési tanfolyam(ok)ra és vizsgá(k)ra, illetve – választása szerint – a szakvizsgára is az itt részletezett feltételekkel.
14. Résztvevő kijelenti, hogy a tanfolyami képzésről és OKJ vizsgára történő jelentkezésről szóló részletes tájékoztatót
elolvasta, megértette és elfogadja.
15. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok az irányadóak.
Felek a szerződést – elolvasás és értelmezés után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
Budapest, 2019.
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Résztvevő aláírása

Képző aláírása / Nuvu Kft.

