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 Online Képzési Szerződés  

mely létrejött egyrészről 

Intézmény:  Megértés Kapuja Ezoterikus Iskola 

képviselője:  Klujber Katalin 

székhelye:   8042, Moha, Fő utca 115. 

Intézményi azonosítója: B/2020/007687 

adószáma:   63818857-1-27 

Nyilvántartási szám: 07498762 

Bankszámlaszáma: CIB Bank: 10700749-70840944-51100005 

(a továbbiakban:            ,,MKEI”), 

másrészről:  

név:   ______________________________________ 

születési név:  ______________________________________ 

anyja születési neve: ______________________________________ 

adóaz. jel/adószám:       _____________________________________ 

születési hely, idő:  _____________________________________ 

állandó lakcím:   _____________________________________ 

Levelezési cím    _____________________________________ 

Emailcím:   _____________________________________ 

Mobiltelefonszám:          _____________________________________ 

 (továbbiakban:              ,,Résztvevő”) 

közös megegyezésével a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 39. § (3) bekezdése 

alapján az alábbi feltételekkel jön létre: 

 

1. A szerződés tárgya:  A Megértés Kapuja Ezoterikus Iskola online képzésén való részvétel.  

Tanfolyam megnevezése:   _______________________________ 

Modulszáma:                        _______________________________ 

Képzés formája:                   Online                                              (továbbiakban: ,,Képzés, Tanfolyam”) 

 

2. A Résztvevő Képzésen való részvételének alapja: 

személyes jelentkezés / online jelentkezés / ajándékutalvány beváltása 

 

3. A Képzés megkezdésének napja____________________________, mely a tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának napja is egyben, amennyiben a díj megfizetésre került teljes összegben.  

 

4. A Képzés időtartama:    _______________________________, mely a megerteskpuja.hu honlapfelületen 

rendelkezésre bocsájtott tananyagokhoz való hozzáférés időtartama is egyben. 

 

5. A Képzés helye:  online képzés esetén a résztvevő által meghatározott hely. 
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Általános rendelkezések 

6. A Résztvevő 18 életévét betöltve jogosult önállóan a tanfolyamok jelentkezésére, míg 18 éves kor alatt szülői 

engedéllyel vehet részt a képzéseken.  

7. A Résztvevő a tanfolyamra való jelentkezésével a képzés díjának megfizetését is vállalja egyidejűleg.  

8. A Résztvevő a jelentkezését,  a díj megfizetését követően jogosul a képzésen való részvételre, így ezt követően 

kap hozzáférést a tananyaghoz a honlapfelületen, mely tényt a jelentkezéssel automatikusan fogad el.  

9. A Résztvevő a képzésen való részvétellel, Jelen szerződés és a Hallgatói tájékoztató teljes körű megismeréséről 

nyilatkozatot tesz, ahogy Jelen szerződést ideálisan tölti le a honlapról a jelentkezést követően, melyhez 

kapcsolódó számlát megkap emailen, míg a Hallgatói Tájékoztatót a megerteskapuja.hu oldalon a lábjegyzetben 

található Szabályzatok linken találja meg.   

10. A Résztvevő Jelen szerződésben és a Hallgatói Tájékoztatóban foglaltakat teljes körűen betartani jogosult és 

köteles.  

11. A Résztvevő a jelentkezést és a díj megfizetését követően jogosult a tananyag megismerésére, melyhez 

emailcímére továbbított bejelentkezési jelszóval kap hozzáférést a honlapfelületen.  

12. A Résztvevő a tananyagokat a kibocsájtó szellemi termékeként kezelve azt csak saját személyiségfejlődésére 

használja fel, így a kapcsolódó jogszabályokat betartva a szerzői jog értelmében annak mindennemű további 

alkalmazását az MKEI-tól kéri meg, ahogy a Résztvevő a képzéseken való részvétellel, díj megfizetésével csak a 

tanok megismerésének jogát váltja meg, így a tanfolyamon hozzáférhető tanítás, információ, kiadvány, 

nyomtatvány, hanganyag, pdf és azok tartalma is csak és kizárólag a saját önfejlesztés céljából használható fel, 

így kerülendő azok egyéb irányú alkalmazása, továbbítása, kölcsönadása, terjesztése stb. 

13. A Résztvevő ideálisan fogadja el, hogy a Megértés Kapuja Ezoterikus Iskola tanításai nem adnak végzettséget 
és képesítést igazoló bizonyítványt, tanúsítványt, oklevelet, így a tanítások során szerzett információk nem 
jogosítanak titulusok betöltésére. 

14. A Résztvevő képzések tanterv szerinti tartalmát a tanfolyami hirdetésekben, a megerteskapuja.hu 

honlapfelületen precízen ismeri meg, így a tananyagokba foglaltakat, azok elemeit megfelelően elfogadva a 

képzéssel kapcsolatban (pénzvisszafizetési garancia…, stb témakörében) semmilyen jogorvoslattal sem élhet, 

ahogy a képzésekre való jelentkezéssel, díj megfizetésével, hozzáférési kód kiküldésével a kötelezettségeinek 

eleget téve a szerződésben foglaltakat teljesítettként kezelik a szerződő felek. 

15. A Résztvevő a tananyagokhoz való hozzáférés időszakát helyesen figyelve, a képzés teljes tartalmát a 4. 

pontban és a zárórendelkezésben foglaltaknak megfelelően a jogosultsági időn belül ismeri meg. 

16. A Résztvevő automatikusan fogadja el, hogy a folytatólagos képzések tananyagainak megismeréséhez 

modulonkénti jelentkezés szükséges.  

17. A Résztvevő a tanfolyamon való részvétel és a honlap használatának időtartama alatt személyes adataiban 

bekövetkező esetleges változásokról a MKEI-t 5 munkanapon belül írásos formában értesíteni köteles.   

18. A Résztvevő a tananyagban foglaltak helyes alkalmazásához eszközök vásárlására jogosult a honlapfelületen/ 

személyesen, melyeket postán/személyesen kap meg, melyhez kapcsolódó díjakat előreutalással rendezhet.  

19. A Résztvevő ideálisan fogadja el, hogy a MKEI a tanfolyamok elérhetőségére, díjaira, tartalmára és azok 

megváltoztatására vonatkozóan minden jogot fenntartva, bármikor módosíthatja a képzési paraméteket, így a 

jelentkezéskor aktuális és hatályos feltételek érvényesek a képzésekre.  
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Záró rendelkezések 

 

20. Jelen szerződés a jelentkezést követően a tanfolyami díj megfizetésével és a hozzáférési paraméterek 

megküldésével lép életbe, melynek hatálya a honlapfelületre való belépést követően 7 napig érvényes, melyen 

túl a Képzésben Résztvevő semmilyen jogorvoslattal sem élhet, ugyanakkor a jelen szerződést érintő 

tananyagokhoz, meditációkhoz való hozzáférés továbbra is biztosított a honlapfelületen, melynek időtartalmára 

vonatkozó paramétereket az MKEI saját hatáskörben általában 3 hónapban határozza meg, mely során a 4. 

pontban megfogalmazottakat ideálisan veszi figyelembe. 

21. A jelen szerződésben foglaltakon túl a további kérdések témakörében Magyarországon érvényes mindenkor 

hatályos jog szabályai rendelkeznek. 

22. A jelen szerződés alanyai mindenben peren kívül egyeznek meg, más esetben az MKEI székhelye szerinti 

bíróság illetékességét kereshetik fel.  

23. Jelen szerződés az online képzésből adódóan interneten kerül továbbításra minden esetben, így az 

nyomtatás nélkül a 6-os pontban foglaltak alapján is érvényes.  

24. Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag fogadják el. 

 

 

Kelt: _________________, 2021.___________________ 

 

 

 

 ………………………………………………………………………                     …… …………………………………………………………… 

                 Online képzésben Résztvevő    Megértés Kapuja Ezoterikus Iskola 


