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Felnőttképzési szerződés 
2013. évi LXXVII. törvény - a felnőttképzésről alapján 

Amely létrejött egyrészről: 

Felnőttképző neve: Sikerre Vezető Kft.  

Székhelye: 6792 Zsombó, Deák Ferenc utca 19.  

Adószáma: 27123829-2-06  

Felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2021/002316  

Képviseletében: Regensburger Tamás, önállóan  

mint Felnőttképző, másrészről 

Név: …………………………………………………………. 

Leánykori név: …………………………………………. 

 

Születési helye: ………………………………………..  

Születési ideje: …………………………………………  

Lakcíme: …………………………………………………..  

mint képzésben résztvevő (továbbiakban: Képzésben Résztvevő) között, az alulírott helyen és 
napon, az alábbi feltételekkel: 

1. A Felnőttképző vállalja, hogy a következőkben részletesen meghatározott feltételeknek 
megfelelő képzést nyújt a Képzésben Résztvevő részére: 

1.1 A képzés megnevezése: 

Felsőszintű tárgyalástechnika 

 

1.2 A képzés óraszáma: 8  

1.3 A képzés kezdési időpontja: 2022.04.09. 09.00  

1.4 A képzés ütemezése (kivéve zárt rendszerű elektronikus távoktatás): 1 nap 
 

1.5 A képzés tervezett befejezési időpontja: 2022.04.09. 17.00  

1.6 A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum megnevezése: 

Felsőszintű tárgyalástechnika - Tanúsítvány 

 

 

1.7 A résztvevő képzés során nyújtott teljesítménye ellenőrzésének, értékelésének 
módja (jogszabály alapján szervezett képzés esetén a vizsgára bocsátás feltételei): 

Nem releváns. Teljesítmény ellenőrzés, értékelés nem történik. 
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1.8 A megengedett hiányzás mértéke, túllépésének következményei: 

A képzés időtartamának 20%-a. Ennek túllépése esetén a képzésben résztvevő nem 
kaphat tanúsítványt. 

 

 

1.9 A képzési díja (jogszabály alapján szervezett képzés esetén a vizsgadíj), a díj 
megfizetésének ütemezése: bruttó ………………….. Ft (jelentkezés idejétől függ) 

 

 

1.10 

 

1.11 

Támogatott képzés esetén a támogatás forrása, összege: Nem támogatott a képzés. 

 

A képzés keretében nyújtott ösztöndíj mértéke és folyósításának feltételei: 

Nem alkalmazható, nem értelmezhető. 

 

 

1.12 A Képzésben Résztvevő szerződésszegésének következményei: 

Nem kaphat tanúsítványt, további részletek az Általános Szerződési Feltételek 
rendelkezései szerint.  

 

 

1.13 A képzést folytató intézmény szerződésszegésének következményei: 

A képzésben résztvevő következmények nélkül elállhat a képzéstől. A képzés 
befizetett díja vagy részdíja visszafizetésre kerül. 

 

2. A Képzésben Résztvevő kijelenti, hogy a jelen szerződés 1. pontjában részletesen 
meghatározott képzésen a legjobb tudása szerint részt vesz. 

3. A Felnőttképző vállalja, hogy a Képzésben Résztvevő számára az 1. pontban 
meghatározott képzést az elvárható minőségben megvalósítja.  

4. A Felnőttképző a 2013. évi LXXVII. törvény a fenti adatok nyilvántartására kötelezi, a 
törvény által előírt adatkezelési kötelezettségéről a Felnőttképző a Képzésben Résztvevőt 
tájékoztatta. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadóak. 
 

Kelt:………………………………., 2022. ..…… . ………… 

 

__________________________________ __________________________________ 

Felnőttképző képviseletében Képzésben Résztvevő 

         Regensburger Tamás           
       ügyvezető            …….…………………………         

          Sikerre Vezető Kft.         (név nyomtatott nagybetűkkel) 


