
 

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS 

(e szerződés a 2013. évi LXXVII. törvény alapján kötött felnőttképzési szerződés) 

          Amely létrejött egyrészről  

Cégnév:  Galambos-Lindenfeld Nyelvstúdió Oktatási és Szolgáltató Kft. 

Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 19/3. 2/1 

Cégjegyzékszám: 09-09-005291 

Az engedéllyel rendelkező képző intézmények 
nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma 

E-000514/2014/C001 
 

Adószám: 11555250-2-09 

mint képző, felnőttképzést végző intézmény, 

          másrészről 

Név és születési név  

Anyja születési neve  

Születési hely és idő:  

Neme:  

Állampolgársága  

Ha a Képzett nem magyar állampolgár, a 
Magyarországon való tartózkodásának jogcíme és 
a tartózkodásra jogosító okirat, illetőleg okmány 
megnevezése, száma: 

 

Tankötelezettségét még nem teljesített képzésben 
résztvevő esetén szülője, törvényes képviselője 
neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma: 

 

a képzésbe történő felvétel ideje  

a képzésben részt vevő társadalombiztosítási 
azonosító jele 

 

Mobiltelefon, e-mail:   

1. Lakcím és telefonszáma  

(lakcímkártya szerint):  

2. Tartózkodási hely és telefonszáma 
(levelezéshez): 

 

Iskolai végzettség (aláhúzandó) 1. Általános iskola 8 osztálynál kevesebb 2. 8 évfolyam elvégzése 3. Befejezett 10 évfolyam 4. 
Szakiskola 5. Speciális szakiskola 6. Felzárkóztató oktatás 7. Szakmunkásképző iskola 8. 
Befejezett szakközépiskolai 12 évfolyam 9. Befejezett gimnáziumi 12 évfolyam 10. 
Szakközépiskolai érettségi 11. Gimnáziumi érettségi 12. Technikumi végzettség 13. 
Felsőoktatásban szerzett oklevél, diploma 

A képzésben részt vevő felnőtt munkaerő-piaci 
státusza: 

1. Alkalmazott 2. Vállalkozó, vállalkozásban segítő családtag 3. Munkanélküli 4. Tanuló, fizetés 
nélküli gyakornok 5. Nyugdíjas 6. Munkaképtelen (rokkant) 7. Gyeden, gyesen, gyeten van 8. 
Háztartásbeli 9. Egyéb inaktív 

A képzés megrendelője és finanszírozója (ha nem 
a képzett a megrendelő és finanszírozó): 

 

mint képzett, képzésben résztvevő között. 

 

 

 

 

A felnőttképzést folytató intézmény a fenti törvény 1. § (1) bekezdés b) pontjában megjelölt résztvevőkkel is – a polgári jog általános szabályai szerint – szerződést 
köt a képzésre vonatkozóan a (2) és (3) bekezdésben foglalt tartalommal.  

Képző Intézmény vállalja, hogy a jogszabályi előírások szerint biztosított előzetes tudás és a képzési szükségletek felmérésének eredményei alapján az alábbiakban 
részletezett nyelvi képzést nyújtja a képzésben résztvevőnek: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.  A képzésnek az engedéllyel rendelkező képző 
intézmények nyilvántartásában szereplő megnevezése és 
nyilvántartásba vételi száma 

ANGOL nyelvi képzés: Angol C2 1 1 039-C2 szint 

2.  képzési csoport – modul szám  

3.1 képzésének év, hónap, nap szerinti kezdési időpontja  

3.2  tananyagegységekre (modulokra) bontott óraszám és 
helyszín szerinti ütemezése 

 

Petőfi tér 19/3. 2/1. 4. terem 

3.3 képzése befejezésének tervezett időpontja, figyelembe 
véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását 

 

3.4 a képzés célja* 

 a képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum  

 

Igazolás(ha a szintfelmérő 60%)  -  tanúsítvány(ha a hiányzás sem több,mint 20%) 

4. a résztvevőnek a képzés során nyújtott teljesítménye 
ellenőrzésének, értékelésének módja, a vizsgára történő 
bocsátás feltételei 

Folyamatosan szóban és írásban, a tanfolyam végén formális teljesítménymérés, 
százalékos értékelés 

5. a képzésről való megengedett hiányzás mértéke és 
ennek túllépése esetén a képzésben részt vevőt érintő 
következményei 

20 % fölött sem igazolás, sem tanúsítvány nem adható 

6. Vizsgaszervező intézmény megnevezése Galambos-Lindenfeld Nyelvstúdió Kft. 

7. a képzés teljes összege – mely a vizsgadíjat nem 
tartalmazza –  fizetésének módja, és fizetésének a képzés 
megvalósítása teljesítésével arányban álló ütemezése. A 
képzés modulonként előre fizetendő. 

 

 

 

8. a képzéshez nyújtott támogatás megnevezése és 
összegének költségvetési és európai uniós források 
szerint történő feltüntetése  

 

nem releváns 

9. a képzésben részt vevő, illetve a felnőttképzést folytató 
intézmény szerződésszegésének következményei 

Mivel a megkezdett modul díját a képzett köteles a jelenléttől függetlenül teljes 
egészében megfizetni, hiányzás vagy lemorzsolódás esetén a képzés díja vagy 
annak részlete nem kerül visszafizetésre. 

A képzés elvégzését igazoló dokumentumot a képző csak a teljes, a dokumentum 
kiállításához esedékes képzési díj megfizetését követően köteles a képzett részére 
átadni.   

A képzés meghiúsulása esetén képző köteles időarányosan a meg nem tartott órák 
díját visszafizetni 

10. a képzés megkezdéséhez és folytatásához szükséges 
feltételeket igazoló, a képző által 5 évig megőrzendő 
eredeti dokumentumok vagy azoknak a felnőttképzést 
folytató intézmény által hitelesített másolatai 

Nem releváns 

11. A képzésben résztvevő vállalja: 

 

- megkezdett modulonként előre megfizeti a képzés díját, elfogadja a képzés 
rendjét, az órákon pontosan és a vállalt otthoni tanulástól függően felkészülten 
megjelenik.  

- A jelenléti íven megjelenését minden foglalkozási napon aláírásával hitelesíti. 
- A csoportlétszám 4 vagy kevesebb főre csökkenése esetén a következő 

modul ára az ismertetett kiscsoportos óradíjra módosul. 
- elfogadja, hogy a nyelviskola a tanfolyam során változtathat árain 

* A képzés célja az elérendő modul 

 
A képzésben résztvevő esetleges panasza esetén az Intézmény a kifüggesztett Minőségbiztosítási Rendszer Panaszkezelési Szabályzata alapján jár el. 
 
Képző gondoskodik a résztvevők személyi adatainak a jogszabályokban előírtak szerinti kezeléséről. Az itt nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi LXXVII. tv. és 
végrehajtási rendeletei, valamint a PTK. rendelkezései az irányadóak. Az esetleges viták eldöntésére a felek kikötik a Hajdú-Bihar Megyei Járásbíróság kizárólagos 
illetékességét. 

 

Jelen szerződést a felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. A képzésben résztvevő ezúton nyilatkozik, hogy képző a felnőttképzési 
tevékenységére vonatkozó tájékoztatóhoz, valamint a képzési programhoz való hozzáférést részére szükség szerint biztosította.  

A képzésben résztvevő részéről jelen szerződés aláírója jelen szerződésnek egy aláírt eredeti példányát érvényesen átvette.  

 

Kelt:  

 

                                   Képző intézmény Képzésben résztvevő                          és               szülő 

(Tankötelezettségét még nem teljesített képzésben résztvevő esetén szülője, törvényes képviselője) 

 


