
 

A VELUX Magyarország Kft. (továbbiakban képző) által belső képzésként szervezett felnőttképzési tevékenység 

során képző és képzésben résztvevő szóban felnőttképzési szerződést köt, amelynek megkötését képzésben 

résztvevő a jelenléti ív aláírásával igazolja. A felnőttképzési szerződés képző tevékenységére általánosan jellemző 

tájékoztatási adattartalma a következő: 

A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum: 
A képzészáró dokumentum tanúsítvány, amelynek 
kiállítását képzésben résztvevő írásban marketing 
osztályon kérheti. 

A résztvevőnek a képzés során nyújtott teljesítménye 
ellenőrzésének, értékelésének módja: 

Az oktatás során megkülönböztetett figyelmet kap a 
képzésben résztvevő haladásának folyamatos követése, 
elsősorban értésellenőrzéssel, továbbá rendszeres szóbeli 
és írásbeli számonkérések formájában. Amennyiben a 
képzés vizsgával zárul, abban az esetben a képzést vezető 
oktató a képzés megkezdésekor arról részletesen 
tájékoztatja a képzésben résztvevőket. 
 
A képzés zárásakor képzést vezető oktató képzésben 
résztvevő teljesítményét szóban értékeli. 

A vizsgára történő bocsátás feltételei: 
Amennyiben van vizsga. abban az esetben a megengedett 
hiányzás betartása / Nincs vizsga. 

A képzésről, illetve a konzultációkról való megengedett 
hiányzás mértéke és ennek túllépése esetén a 
képzésben részt vevőt érintő következményei: 

Csoportos képzés:  Megengedett hiányzás nincs, 
amennyiben képzésben résztvevő igazolt okkal hiányzik, a 
képzést vezető oktató lehetőséget biztosíthat számára a 
kiesett alkalmak pótlására. Hiányzás esetén résztvevő 
esetleges vizsgára nem bocsájtható. 

Egyéni képzés:  a hiányzás értelmezhetetlen. 

A képzési díj (beleértve a vizsgadíj, pótvizsga díja, javító 
vizsga díja) mértéke és fizetésének módja, figyelembe 
véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását: 

 A képzések képzésben résztvevő számára ingyenesek.  

A képzési díj megfizetésének a képzés megvalósítása 
teljesítésével arányban álló ütemezése: 

 Ingyenes belső képzések, nincs képzési díj. 

A képzésben résztvevő kötelezettségei, azok 
elmulasztásának következményei: 

Az órákon rendszeresen részt vesz, folyamatosan tanul, a 
vizsgára bocsátás feltételeinek és 
vizsgakötelezettségeinek eleget tesz. (ha van vizsga).  

 
Amennyiben szerződéses kötelezettségeit képzésben 
résztvevő nem teljesíti, képző kizárhatja résztvevőt a 
képzésből. 

Képző intézmény kötelezettségei, és azok 
elmulasztásának következményei: 

Képző kötelessége a képzés maradéktalan, szakszerű 
megtartása 
Jelen szerződés tárgyát képező képzéshez a tárgyi és 
személyi feltételeket biztosítása. 
A hatályos felnőttképzési törvényben meghatározott 
adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése. 
A képzést záró esetleges belső vizsga és pótvizsga vagy 
javító vizsga lebonyolítása (ingyenes). 
Tekintettel arra, hogy a képzés ingyenes, képző a képzés 
esetleges meghiúsulása esetén felelősséggel nem tartozik.  

 


