
 
FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS és BEIRATKOZÁSI LAP 

mely létrejött a 2013. évi LXXVII. felnőttképzési törvény alapján, 
és mely létrejött egyrészről a Dover Nyelvi Centrum Kft. (1052 Budapest, Bécsi u. 3., adószáma: 10757480-2-41, cégjegyzékszáma: 01-09-166512, 
KSH száma: 10757480 8559 113 01, Felnőttképzési engedély száma: E-000357/2014, MSZ EN ISO 9001:2009 tanúsítvány jegyzékszáma: QMS-
380/11, a továbbiakban: Intézmény), másrészről a Résztvevő között: 

Résztvevő neve:  
férfi □ 
nő   □ 

Anyja neve:  

Születési hely, idő:  TAJ száma:  

Állandó lakcím: 
(Tartózkodási hely:) __ __ __ __  

Mobil tel.szám:  E-mail cím:  

Isk.végzettség:  
Munkaerőpiaci 
státusz: 

 

 

A képzés megnevezése:  
ANGOL nyelvi képzés   

Képzés engedély száma: 
E-000357/2014/C001 

Tananyagegység 
(modul) megnevezése:  

A képzés célja, a képzéssel megszerezhető kompetencia: 
                    szintű nyelvismeret elsajátítása, 
                    szintű nyelvi záróvizsga sikeres letétele 

A képzés minden órájának helyszíne: 1052 
Budapest, Bécsi u. 3. ___. em. ___. terem 

A haladás óraszám 
szerinti ütemezése: 

tananyagegység: 
 

A képzés időtartama, óraszáma: 

(kezdete és tervezett vége): 
Képzési díj 
összege: 

Megengedett hiányzás mértéke: a tanfolyam összóraszámának 20%-a A szerződésszegés következménye: a szerződés felbontása 

Teljesítményellenőrzés, értékelés módja, a vizsgára bocsátás feltételei:             Rész- és záróvizsga; Részvizsga sikeres letétele 

A megengedett hiányzás túllépésének a Résztvevőt érintő következménye:                                                                                               
a Dover Ny.C.nem tudja garantálni az adott szintű képzés kimeneti sikerességét.        

A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum:                                                                 
Tanúsítvány  

Vizsgadíj és pótvizsgadíj mértéke, annak módja és ütemezése: nincs Vizsgaszervező intézmény: Dover Nyelvi Centrum 

A képző szerződésszegése esetén a panasztétel, jogorvoslat lehetősége:        A Dover Nyelvi C. Minőségirányítási Kézikönyve szerint 
1) Képző intézmény vállalja, hogy az előzetes tudás és a képzési szükségletek felmérésének eredményei alapján megfelelő képzést nyújt a felnőttképzésben résztvevő részére. 2)  Képző 
intézmény kijelenti, hogy a képzés teljes időtartama alatt az NSZFH által kiadott, érvényes felnőttképzési engedéllyel rendelkezik, teljesíti a külön jogszabályban előírt statisztikai 
adatszolgáltatási kötelezettségét, és a képzési dokumentumokat öt évig megőrzi. 3) A képző intézmény vállalja, hogy a Résztvevővel kapcsolatos személyi adatokat, valamint a képzés 
megkezdéséhez és folytatásához szükséges feltételek meglétét igazoló dokumentumokat harmadik személy számára csak a Résztvevő hozzájárulásával adja ki. 4) A Dover Nyelvi 
Centrum vállalja, hogy a nyilvántartásba vételének elmaradásával, illetve a tevékenysége folytatásának megtiltásával összefüggésben keletkezett kárt a szolgáltatás igénybevevőjének 
megtéríti. 5) A Képzésen résztvevő ezen szerződés aláírásával igazolja, hogy a képzésről szóló teljes körű tájékoztatást (ár, fizetési feltételek, ügyfélszolgálat, panaszkezelés) megismerte 
és a képzésről és szolgáltatásról szóló tájékoztató egy példányát átvette, vagy megtekintette. 

 

A nyelvtanulás hatékonyságának érdekében Dover Nyelvi Centrum az egyéni kívánságokat rugalmasan figyelembe kívánja venni, és kis létszámú 
csoportokat tanít. Ez a nagyon egyedi rendszer csak a létszámtól függő tandíjrendszerrel működtethető, ezért számít a csoport hallgatóinak 
együttműködésére is. Kérjük, a tandíjtáblázatot gondosan tanulmányozza! A tandíj létszámfüggő. Tanfolyamaink csoportlétszáma 1 és 8 fő között van 
(az évközi intenzívek kivételével). A tanfolyam idején a tandíj a csoportlétszám alakulása szerint változhat, de csak a hallgató által vállalt 
legnagyobb és legkisebb létszám tandíjának keretén belül.  

Kérjük írja be azt a legkisebb csoportlétszámot, melynek tandíját még vállalja ill. azt a legnagyobb létszámot, melynél több főt nem akar 
csoportjában. A megjelölt legkisebb és legnagyobb létszám között legalább egy árszintkülönbségnek kell lennie. 

A vállalt leg-  
kisebb létszám:        fő 

ennek megfelelően a                                
képzés maximum díja: 

A vállalt leg-                          
nagyobb létszám:              fő 

ennek megfelelően a                        
 képzés minimum díja: 

 
 

 
    

 
1. A tanfolyam ideje alatt a csoport létszáma, a tanuló által vállalt létszámhatárokon belül változhat. Létszámváltozás miatt a tanfolyam díja a tanfolyam során 

legfeljebb kétszer csökkenhet vagy emelkedhet, kivéve az intenzív tanfolyamok esetében, ahol a létszám és a tandíj, a vállalt létszámhatárokon belül, többször 

változhat. 2. A beiratkozás visszavonása esetén a befizetett összeget a DNYC legkésőbb csak a tanfolyam kezdetét megelőző munkanapon fizeti vissza a tanulónak, 

függetlenül attól, hogy a tanuló megkezdi-e tanfolyamot vagy a tanfolyam vége előtt kimarad. 3. Ha a tanuló által választott csoport nem indul el, a megállapodott 

jelentkezési határidő lejárta után a befizetett összeget a DNYC legkésőbb 8 nap múlva hiánytalanul visszafizeti. 4. Ha a legkisebb vállalt létszám szerint a beiratkozás 

után tandíjtartozás marad fenn, tanuló tartozását, 3-5 hetes tanfolyam esetén, a tanfolyam kezdetétől 1 héten belül, 5  hétnél hosszabb tanfolyam esetén 3 héten belül 

befizeti, vagy a tanfolyamon ezen határidőn túl nem vehet részt, az addig befizetett összeg visszafizetésére nem tarthat igény. 5. Többlet fizetés esetén a nyelviskola 

a többletet 3 héten belül visszafizeti. 6. A tandíj a tankönyvek, illetve a tananyag árát nem tartalmazza. 7. A képzés során a DNYC köteles szakmailag jól felkészült 

tanárt alkalmazni. 8. Itt nem szabályozottakban a PTK és az FKTV rendelkezései az irányadók.    
Megjegyzés: 

 
 
 

Budapest, 201_. _ _. _ _.    --------------------------------------        ------------------------------------- 
         Dover Nyelvi Centrum Kft.          Résztvevő 

A tanuló a következő   
összeget önerőből      _________________ Ft 201__. __ __. __ __-n, számla száma: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
befizette:                       
                                      _________________ Ft 201__. __ __. __ __-n, számla száma: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

A szintfelmérőn 
elért pontszám, szint: 
 
 _____ p. 


