
 

 

KÉPZÉSI SZERZŐDÉS 
(Nyelvtanfolyami képzésre) 

amely létrejött a Kodolányi János Egyetem továbbiakban KJE mint a képzést nyújtó szervezet (Cím: 5900 
Orosháza, Gyopárosi út 3.F. adószám: 18483400-2-04,) továbbiakban KJE és 

Név: ………………………………………………………..Születési hely, idő:………………………………… 

Anyja neve: ………………………………………………..Telefon:……………………………………………. 

Lakcím: …………………………………………………………………………………………………............... 

Iskolai végzettség:………………………………………..Szakképzettség: ………………………………….. 

E-mail cím: ………………………………………………..  

mint képzést igénybevevő személy  -  továbbiakban résztvevő között. 

A 2020. február 18-tól 2020. április 02-ig tartó Német Középfok (B2) szintű szaknyelvi tanfolyamra 
vonatkozóan.  Középfokú gazdálKODÓ szaknyelvi vizsgafelkészítő (B2) 60 óra 

1. Tanfolyam kódja: 12/60/Knyt.N.2bc/2020 

2. A képzés célja, a képzés során megszerezhető kompetenciák: 

A tanfolyam célirányosan a középfokú szaknyelvi nyelvvizsgára készít fel a vizsgákon elvárt feladattípusok 
begyakoroltatásával, a megfelelő nyelvi ismeretek felelevenítésével, áttekintésével, írásbeli, szóbeli és 
hallásutáni értési kompetenciákra fókuszálva. A résztvevők elsajátítják és begyakorolják az írásbeli 
(nyelvismeret, olvasáskészség, íráskészség), valamint a szóbeli (beszédkészség, közvetítési készség, 
beszédértés) vizsgán előforduló feladattípusokat. Hasznos tippeket kapnak, stratégiákat sajátíthatnak el a 
sikeres vizsgázás érdekében. 

3. A résztvevők igény szerint az alábbi képzéshez kapcsolódó szolgáltatásokat vehetik igénybe: 

- nyelvvizsgarendszerek bemutatása, 

- nyelvvizsga-tanácsadás. 

4. A képzés helyszíne: Kodolányi János Egyetem, 1139 Budapest, Frangepán utca 50-56. 

5. A képzés ütemezése: 
15 alkalom, 4 tanóra / alkalom 

6. A résztvevő képzés során nyújtott teljesítményének értékelés módja: képzési program szerint, órai munka, 
írásbeli, szóbeli beszámolók. 

7. Előzetes tudás mérése/beszámítása: a résztvevő tanfolyami szintre történő besorolása a résztvevő külön 
kérésére az előzetesen megszerzett tudás beszámításával történik, amennyiben a résztvevő ezt a megfelelő 
dokumentációval igazolni tudja. Előzetes tudás mérésére a tanfolyami jelentkezéssel egyidejűleg minden 
résztvevőnek a tanfolyami honlapon online lehetőséget biztosítunk. A résztvevő köteles a KJE által biztosított 
az előzetes tudásszint felmérésen részt venni, tudomásul veszi, hogy az előzetes tudásszint felmérő 
eredménye alapján kerül a neki megfelelő szintű tanfolyamra besorolásra. Amennyiben a résztvevő nem tölti 
ki az előzetes tudásszint felmérő tesztet, úgy a KJE a résztvevőt a jelentkezési lapján megadott csoportba 
sorolja be. Ebben az esetben azonban a résztvevőnek nincs lehetősége utólagos reklamációra. 

8. A képzés díja: 1000,- Ft/tanóra, összesen: 60.000,- Ft. 

A képzés díja tartalmazza a tanfolyam tanóráinak, a tanfolyammal kapcsolatos adminisztratív tevékenység 
elvégzésének valamint a tanfolyamot záró „Tanúsítvány” elkészítésének díját. 

9. A fizetés módja, ütemezése: A képzés díja a jelentkezéssel együtt fizetendő 100%-ban 

9.2. A tanfolyami díj visszafizetésére a jelentkezési lap erre vonatkozó rendelkezései irányadóak, amelyet 
a résztvevő jelentkezéskor a jelentkezési lap aláírásával tudomásul vesz. A tanfolyami díj a teljes tanfolyamra 
vonatkozik, amelyet a résztvevő akkor is köteles befizetni amennyiben a tanfolyami órákon nem vesz részt. A 
tanfolyamról menet közben történő kilépés nem mentesíti a résztvevőt a teljes tanfolyami díj befizetése alól. 
A fizetés elmaradása esetén a KJE jogi úton érvényesíti követelését a résztvevő felé. 

10. Megengedett tanfolyami hiányzás mértéke: legfeljebb az óraszám 20%-a. Abban az esetben, ha a 
résztvevő a megengedett hiányzás mértékét túllépi számára a tanfolyam teljesítését igazoló „Tanúsítvány” 
helyett „Igazolás” állítható ki. 

 

http://www.kodolanyi.hu/tovabbkepzes/nyelvtanfolyamok/kozepfok/kozepfoku-altalanos-vizsgafelkeszito


 

 

I. A KJE vállalja: 

a.) Az oktatást úgy szervezi és bonyolítja le, hogy az a résztvevő felkészítését, szakmai haladását 
- a képzési programban előírtaknak megfelelően – segítse elő. 

b.) A résztvevő részére egészséges és biztonságos, az oktatás céljának megfelelő 
körülményeket biztosít. 

c.) Biztosítja a képzési program szerinti oktatási eszközök rendelkezésre állását.  
d.) A résztvevő képzésen való előrehaladásról folyamatos visszajelzést ad, a képzés képzési 

programban foglaltaknak megfelelő sikeres elvégzése esetén a résztvevő számára 
„Tanúsítvány” állít ki. 

e.) A résztvevő adatait a hatályos adatkezelési előírások szerint kezeli. 
f.) A résztvevő esetleges kifogásaival, panaszaival kapcsolatban a KJE információs, 

ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszerének leírása c. dokumentumban leírtak szerint jár 
el, minden résztvevő számára az említett dokumentumot elérhetővé teszi. Az elérés módja: 
http://www.kodolanyi.hu/tovabbkepzes/images/tartalom/File/kjf_minoseg.pdf. 
 

II. A résztvevő vállalja: 

a.) A tanfolyami díj teljes összegét a tanfolyam kezdetéig befizeti. 
b.) A szerződés időtartama alatt bekövetkezett, a képzés szempontjából releváns adatainak 

változását a KJE számára írásban bejelenti. Hozzájárul ahhoz, hogy neve és elérhetősége a 
tanfolyami dokumentumokban szerepeljen. 

c.) A KJE oktatási rendjét megtartja, amennyiben a képző szervezetnek kárt okoz, köteles azt 
megtéríteni. 

d.) A képzésre vonatkozó előírásait, utasításait betartja, a tanfolyam összóraszámának min. 
80%-án megjelenik, esetleges hiányzásait az oktatónak jelzi. Elmaradásait lehetőség szerint 
pótolja. 

e.) Rendelkezik a képzéshez szükséges, a képzési programban előírt tankönyvekkel, 
segédanyagokkal. 

f.) A képzési programban meghatározott feladatokat teljesíti.  
g.) A résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben másokat akadályoz a tanulásban, erkölcsi 

kárt okoz a képzőnek, úgy a KJE a szerződést egyoldalúan felbontja. Ebben az esetben a 
résztvevőnek semmiféle pénz visszafizetési követelése nem lehet. 

h.) Elolvassa és tudomásul veszi A KJE információs, ügyfélszolgálati és panaszkezelési 
rendszerének leírása c. dokumentumban foglaltakat. 
 

III. Egyéb rendelkezések 

A szerződés az abban foglalt tanulmányok idejére szól. A szerződésben foglaltak be nem tartása esetén 
a jogaikat a felek polgári peres úton érvényesíthetik. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen 
szerződésben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Polgári Törvénykönyv, valamint a 
fogyasztóvédelemre vonatkozó 1997.évi CLV. törvény rendelkezései irányadóak. A felek megállapodnak 
abban is, hogy amennyiben a szerződést érintő jogszabályok a szerződés fennállása alatt megváltoznak, 
a változásnak megfelelően a szerződést közös elhatározással módosíthatják. 

A fenti képzési szerződést a felek elolvasták és a benne foglaltakat, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt aláírásukkal jóváhagyták. A felek rögzítik, hogy a jelen szerződésből származó esetleges 
későbbi vitáikat elsődlegesen tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. A tárgyalások sikertelensége 
esetén a jogvita elbírálására kikötik a Székesfehérvár Városi Bíróság, illetve a pertárgy értékétől függően 
a Fejér Megyei Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

 

Budapest, 2020. január 17. 

...…………………………………………………  ……………………………………………… 
Veszprémi Judit        résztvevő 

                     Továbbképzési igazgató 
                       Kodolányi János Egyetem 
 
 


