
 
 

Általános képzési és garanciális feltételek 

A tréningekre való jelentkezés feltételei 

A tréningekre jelentkezési lapon lehet jelentkezni, melyet legkésőbb a tanfolyam kezdési 
időpontja előtt 10 nappal kérünk eljuttatni az Openout Tréning és Tanácsadó Kft. nevére e-
mailben (szkennelve) kérünk eljuttatni az info@openout.hu címre. Ezen kívül a tréningekre az 
Openout Tréning és Tanácsadó Kft. internetes oldalán is lehetőség van on-line regisztrációra. 
Amennyiben a tanfolyam indul és van szabad hely rá, a megadott 10 napos időn belül is 
elfogadunk jelentkezéseket. Vállalati képzések esetén céges megrendelő elküldésével is 
lehetőség van, jelen tanfolyami feltételeink elfogadásával, vagy a külön szerződésben rögzített 
feltételek szerint.  

A jelentkezési lap, megrendelő vagy az on-line jelentkezés elküldésével megrendelő/résztvevő 
jelen általános tanfolyami és garanciális feltételeket magára nézve kötelezőnek vette és 
elfogadta.  

A tréningek lebonyolítása 

A tréningeket az Openout Tréning és Tanácsadó Kft. által előzetesen meghirdetett képzési 
helyszíneken rendezzük meg. A tanfolyamokhoz szükséges oktatási feltételeket az Openout 
Tréning és Tanácsadó Kft. biztosítja. A tanfolyamok általában 9.00-tól körülbelül 17.00-ig 
tartanak (hacsak a programban ettől eltérő oktatási idő intervallumot nem jelöl meg az 
Openout Tréning és Tanácsadó Kft.). Erről előzetesen a résztvevőket tájékoztatjuk. A tréningek 
elméleti órákból és gyakorlati feladatokból állnak, interaktív módon, és a résztvevők hand out-
ot kapnak tréningektől függően. Ezek benne foglaltatnak a képzések árában. 

A tréningek menete 

A meghirdetett tréningek megtartásához legalább 5-12 fő jelentkezése szükséges 
(tanfolyamtípustól függően). Túljelentkezés esetén a megadott időpontokon kívül további 
tanfolyamokat is tartunk, ezek időpontjáról értesítjük a résztvevőket. A jelentkezés 
elfogadásáról és a tanfolyammal kapcsolatos tudnivalókról a résztvevőket írásos 
visszaigazolásunkban tájékoztatjuk. Amennyiben a tanfolyam indulásához szükséges létszám 
nincs meg, vagy annak időpontját a Openout Tréning és Tanácsadó Kft. bármely okból 
megváltoztatja, erről résztvevőinket a tanfolyam megkezdése előtt 5-8 nappal szintén írásban 
értesítjük.  

A tréning első napján a résztvevőkkel felnőttképzési szerződést kötünk. Tanfolyamaink nem 
vizsgakötelesek.  

A tréningek díja, fizetési feltételek  

A tanfolyam vagy kapcsolódó képzési szolgáltatás teljes díját készpénzben, illetve vállalatok 
esetében átutalással lehet egyenlíteni számlánk / előlegszámlánk alapján, 8 napos fizetési 
határidővel. Az online tanfolyamok esetében a képzés díját a tanfolyam kezdési időpontjáig 
szükséges kiegyenlíteni. Előzetes tudásfelmérés igénylése esetén annak díja külön kerül 
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számlázásra a tanfolyam megkezdése előtt, függetlenül a későbbi tanfolyamon történő 
részvételtől. A fizetési feltételekről visszaigazolásunkban tájékoztatjuk a 
megrendelőt/résztvevőt. Amennyiben a számla vagy előlegszámla kifizetése a jelzett fizetési 
határidőig nem történik meg, a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét számoljuk fel, 
mint késedelmi kamatot.  

Egyes időszakos akciós tréningek esetében a tanfolyami feltételek, lemondási és fizetési 
feltételek módosulhatnak, ezeket az adott akció, tanfolyam esetében jelezzük. Kérjük, hogy az 
akciós, kedvezményes tanfolyamoknál mindig olvassák el a kapcsolódó akciós feltételeket is. 
Az Openout Tréning és Tanácsadó Kft. a tréningek feltételeit részben módosíthatja, melyekről 
a jelentkezőket, megrendelőt előzetesen írásban tájékoztatja. Jelen általános tanfolyami és 
garanciális feltételeket egyéb külön szerződésekben rögzített feltételek felülírhatják. 

Módosítási és lemondási feltételek  

A tanfolyami részvétel lemondását csak írásban és a tanfolyam kezdetét megelőzően fogadjuk 
el. Térítésmentesen lemondható vagy új időpontra áttehető a részvétel a tanfolyam kezdete 
előtt 10 munkanappal vagy korábban. Amennyiben a jelentkező a visszalépését a tanfolyam 
kezdetét megelőző 10–6 munkanap között jelzi, akkor a tanfolyami listaár 50%-át, ha 5 
munkanapon belül, akkor 75%-át, amennyiben a jelentkező minden írásbeli visszajelzés nélkül 
marad távol a tanfolyamtól, akkor a teljes tanfolyam teljes listaárát számítjuk fel a képzést 
hivatalosan megrendelő, költségét vállaló félnek.  

Személycsere megoldható, amennyiben azt a képzés kezdete előtt legalább 2 munkanappal 
megrendelő írásban jelzi.  

Magánszemélyek esetén 2013. évi LXXVII. törvény alapján résztvevőt bánatpénz fizetési 
kötelezettség nélküli elállási jog illeti meg a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított 
három munkanapon belül, amennyiben a képzést még a szerződés megkötésekor nem kezdte 
meg. Ezt követően a képzésben résztvevőtől elállása esetén maximum a képzési díj összegének 
havi időarányos részével, de legfeljebb a kötelező legkisebb minimálbér húsz százalékával 
megegyező mértékű bánatpénzt fizetésére kötelezheti a képző intézmény.  

Adatvédelem  

Az Openout Tréning és Tanácsadó Kft.  kijelenti, hogy a képzésekre, tréningekre való 
jelentkezések során megadott adatokat kizárólag saját, belső adminisztrációs célokra 
használja, azt más cégnek, harmadik személynek – kivéve, ha törvény vagy jogszabály erre 
nem kötelezi – nem adja ki, és amennyiben erre külön felhatalmazást a jelentkező a 
jelentkezés során nem adott, marketing célokra nem használja. A weboldalon használt és 
egyéb levelezésből származó e-mail cím és jelszó felhasználó általi nem megfelelő kezeléséből 
származó károkért és visszaélésekért nem vállal felelősséget.  

Az Openout Tréning és Tanácsadó Kft.- nek jogszabály által meghatározott adatszolgáltatási 
kötelezettsége van, ezért a jelentkezés során megadott adatok mellett a jogszabályokban 
meghatározott adatok bekérése is indokolt. Ez utóbbiak megadása szintén kötelező az 



 
 

Openout Tréning és Tanácsadó Kft. részére, a képzés előtt megkötendő felnőttképzési 
szerződés keretében.  

Az Openout Tréning és Tanácsadó Kft. (1055 Budapest Balassi B. utca 21-23.) mindent elkövet 
annak érdekében, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 
(Általános Adatvédelmi Rendelet – GDPR) szabályainak megfelelően mindennemű általa kezelt 
adatot biztonságosan kezeljen. 

Az Openout Tréning és Tanácsadó Kft. a személyes adatokat a 2018. május 25-től életbe lépő 
GDPR adatkezelési szabályozások figyelembe vételével kezeli. 

Szerzői jogok  

A résztvevők rendelkezésére bocsátott hallgatói anyagok, hivatalos tananyagok 
résztvevők/felhasználók/megrendelők általi másolása, harmadik személynek történő 
kölcsönzése, publikálása tilos.  

Garancia  

Képzett és tapasztalt trénereink mindent elkövetnek, hogy a legjobb tudásuk és 
felkészültségük alapján tartsák meg a képzéseket az előre összeállított tematikák és 
tananyagok alapján. Amennyiben Ön mégis úgy érzi, hogy az igénybe vett képzéssel 
összességében nem elégedett, panasszal és megfelelő kártérítési igénnyel élhet, amit 
kivizsgálunk, és orvoslunk. A tanfolyam során a résztvevőknek folyamatosan lehetőségük van 
az oktatás során felmerülő szakmai, esetleg nem szakmai jellegű problémákat jelezni, melyek 
az oktatás szakmai színvonalát és hatékonyságát befolyásolhatják. A tréningek végén értékelő 
lapon írásban is kérjük a résztvevők véleményének megerősítését, amit aztán felhasználunk 
az elégedettség megerősítése érdekében. 

Amennyiben egy adott tréningünk szakmai színvonalával nem elégedett, a tanfolyamon való 
részvételt bármikor megszüntetheti és a tanfolyam befejezését követő 5 munkanapon belül 
írásban panasszal is élhet munkatársaink felé, részletezve a képzéssel kapcsolatos 
kifogásolnivalókat, melyeket a beérkezést követő két héten belül kivizsgálunk és írásban vagy 
személyes egyeztetés, megbeszélés keretében rendezünk. Ennek keretében: 

1. a képzés díjmentesen elvégezhető még egy alkalommal a meghirdetett további 
időpontokban, legkésőbb az adott tanfolyam befejezésétől számított fél éven belül, melyre 
előre be kell regisztrálni (a képzésekre általános tanfolyami feltételeink élnek). A 
tanfolyamhoz biztosított segédanyagokat, tananyagokat a résztvevőnek hoznia kell magával a 
következő tréningre (a képzésre biztosított további szolgáltatások, étkezés és egyéb 
kedvezmények, akciók ezen esetben nem élnek).  
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2. a képzés helyett egy másik, árban hasonló meghirdetett képzés választható a meghirdetett 
további időpontokban, legkésőbb a korábbi tanfolyam befejezésétől számított fél éven belül, 
melyre előre be kell regisztrálni (a képzésekre általános tanfolyami feltételeink élnek). A 
korábbi tanfolyamra megkapott tanfolyami segédleteket és segédanyagokat valamint addig 
igénybe vett szolgáltatások díját ki kell fizetni.  

vagy  

3. amennyiben más képzést nem szeretne igénybe venni, a tanfolyam díját visszatérítjük a 
megrendelő felé. A tanfolyamra megkapott tanfolyami segédleteket és segédanyagokat 
valamint addig igénybe vett szolgáltatások díját ki kell fizetni.  

Egyedi, testreszabott képzési konstrukciók esetében esetileg, valamint a megrendelővel 
szerződésben megkötött feltételek alapján járunk el.  

Szervezés változások  

Az Openout Tréning és Tanácsadó Kft.  fenntartja magának a jogot, hogy váratlan események 
esetén – pl. az előadó megbetegedése, a szolgáltatásnyújtás megszakítása (pl. villamos 
energia, internet stb.) – lemondja a tervezett képzés időpontját. Tovább fenntartja magának 
a jogot arra, hogy visszamondja a képzést abban az esetben, ha nincs a képzéshez szükséges 
szükséges minimális számú résztvevő. Ebben az esetben a képzés megrendelőjét és a 
jelentkezett résztvevőket tájékoztatja az új lehetséges időpontról.  

Együttműködés, garancia  

Szerződő felek megállapodnak, hogy vitás kérdések tisztázásában együttműködnek. Az 
Openout Tréning és Tanácsadó Kft. a képzések minőségéért garanciát vállal. Oktatóink 
megfelelő szaktudással, és több évtizedes tapasztalattal, széles spektrumú referenciákkal 
rendelkeznek. Ennek ellenére, bárminemű kifogásoltság esetén a résztvevő illetve 
megrendelő panasszal élhet az Openout Tréning és Tanácsadó Kft. felé, melyet kivizsgál, és 
jogos igény esetén kártérítést biztosít. További vitás kérdésekben a Ptk. az irányadó. 

 


