
SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET 

 

  

Mely létrejött egyrészről a  

MAITLAND Kurzus Oktatási Bt. /1089 Budapest, Kőris utca 31., cgj.: 01-06790342, 

adószám: 25475041-1-42, stat.szám: 25475041-8559-117-01, törvényes képviselő: 

Jánvári Béla/ mint szolgáltató / a továbbiakban Szolgáltató / 

másrészről 

«Név» / «lakcím», anyja neve: «anyja_neve», szig. száma: «szig_száma», mint igénybe vevő / 

a továbbiakban Résztevő / 

között az alulírott napon az alábbi feltételek mellett jött létre: 

I. A szerződés tárgya  

Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató jogosultsággal rendelkezik Nemzetközi Maitland Oktatók 

Társasága (IMTA) posztgraduális tanfolyamsorozatának (továbbiakban Maitland I. tanfolyam) 

magyarországi megszervezésének és lebonyolításának jogával, mely keretében a Maitland 

koncepció szerinti ortopédiai manuálterápiás módszert sajátíthatja el a Résztvevő. 

Felek rögzítik, hogy jelen szerződésük alapján a Résztvevő a Maitland I. elnevezésű 

tanfolyamon való részvételre, továbbá a tanfolyam befejezésével a tanfolyamon való részvételt 

igazoló oklevélre jogosult.  

  

II.  A szolgáltatás tartalma 

 

1./ 

A Maitland I. tanfolyam 4 modulból áll, melyek időtartama egyenként 5 nap. Ezen időtartam 

alatt a Résztvevő elméleti és gyakorlati képzésben részesül. A napi elméleti és gyakorlati képzés 

ideje kb. 8 óra. Az egyes képzési modulok pontos időpontját, színhelyét, a napi foglalkozások 

részletezését a jelen szerződés A./ melléklete tartalmazza azzal, hogy a Szolgáltató a változtatás 

jogát fenntartja. Az esetleges változtatásról a Szolgáltató a Résztvevőt - a Felek által egyeztetett 

címen és formában – a lehető legrövidebb úton értesíti. 

2./ 

A tanfolyam nyelve angol, szakmai magyar nyelvű tolmácsolással. A tolmácsról a Szolgáltató 

saját költségén gondoskodik.  

3./ 

A Szolgáltató a tanfolyamok lebonyolításához az IMTA által elismert, nemzetközi 

tapasztalattal rendelkező külföldi instruktorokat /oktatókat / vesz igénybe, illetve kér fel a 

szolgáltatás teljesítéséhez.  

4./  

A Szolgáltató a tanfolyam lebonyolításához megfelelő helyszínt, technikai eszközöket, 

valamint angol vagy magyar nyelvű tananyagot biztosít. 

5./ 

A Szolgáltató az adott modulon való részvételről / IV/3. pont / igazolást, amennyiben a 

Résztvevő a tanfolyam minden modulját teljesíti, úgy a részvételt igazoló oklevelet állít ki és 

ad át a Résztvevőnek.   

 

III. A szolgáltatás díja 

 

1./  

A szolgáltatás / Maitland I. tanfolyam / 4 moduljának díja - együttesen – 2 200 Euro, azaz 

kettőezer-kettőszáz Euro.  



2./ 

A díj egy összegben fizetendő meg, jelen szerződés Felek által történő aláírását követő 10 napon 

belül, de legkésőbb 2021. március 31-ig esedékes, banki átutalással / készpénzzel.  

 

3./ 

A Szolgáltató – a megfizetett díjról – a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti tartalommal 

és formában – számlát állít ki és küld meg a Résztvevőnek. 

A Szolgáltató minden modul megkezdése előtt legalább 5 nappal – a II/1. pont szerint – 

értesítést küld a Résztvevőnek, melyben tájékoztatja az adott modul kezdési időpontjáról, 

részletes programjáról.   

4./ 

A Résztvevő tudomásul veszi, hogy  

 

- a Szolgáltató a már megfizetett részvételi díjat nem téríti vissza, 

- az egyes modulok oktatási anyagai egymásra épülnek, ezért a tanfolyamnak a Résztvevő 

általi megszakítása esetén a Szolgáltató csak arra ad lehetőséget, hogy a következő, 

általa szervezett tanfolyamon – a még nem teljesített modult/modulokat – a Résztvevő 

teljesíthesse,  

- az egyes tanfolyami modulokban résztvevők száma – a nemzetközi standardoknak 

megfelelően – korlátozott, így megszakítás esetén a tanfolyam folytatására a 

Résztvevőnek kell olyan időben jelentkeznie, hogy a Szolgáltató a csoportlétszámot a 

standardoknak megfelelően alakíthassa ki. 

5./ 

A Résztvevő és a Szolgáltató megállapodnak abban, hogy ha és amennyiben  

- a Résztvevő a tanfolyam általa történő megszakításáról értesíti a Szolgáltatót vagy 

- a Résztvevő az adott modult - bármilyen okból – nem teljesíti / IV/3. – hiányzás /, így 

Szolgáltató a modulhoz tartozó igazolást nem állítja, illetve állíthatja ki, úgy a 

Résztvevő kezdeményezheti a jelen szerződés módosítását kizárólag abból a célból, 

hogy a tanfolyamot eredményesen befejezhesse.    

  

IV. A Résztvevő kötelezettségei 

 

1./ 

A Résztvevő – a szolgáltatás díjának határidőben történő megfizetésén túl - vállalja, hogy a 

tanfolyam minden egyes modulját elvégzi.  

2./ 

A Résztvevő vállalja, hogy a modulok napi programjában – az elméleti és gyakorlati 

előadásokon - aktívan részt vesz, s tartózkodik minden olyan magatartástól, mely az oktatást 

zavarja vagy zavarhatja. 

3./ 

A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató / vagy képviselője / a folyamatos jelenlétet 

ellenőrzi és az egy adott modulon belüli 8 órát meghaladó hiányzás esetén az adott modul 
teljesítésének igazolását megtagadja. / A hiányzás igazolására nincs mód. /  

4./ 

A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a tanfolyam keretében a Szolgáltató által részére átadott 

írásos anyagok, képi dokumentációk, ábrázolások – akár magyar, akár idegen nyelvűek – 

szerzői jogvédelem alatt állnak, sokszorosításuk, bármilyen módon történő terjesztésük, 

forgalomba hozásuk, akár belföldön, akár külföldön, jogkövetkezményeket von maga után.  

 

 

 

  



 

V. A szerződés felmondása, megszűnése 

 

1./ 

A Résztvevő írásban, indoklási kötelezettséggel abban az esetben mondhatja fel a jelen 

szerződést, ha a Szolgáltató  

- a teljes tanfolyamot / azaz a 4 oktatási modult / az A./ mellékletben jelzett utolsó modul 

5. oktatási napját követő naptól számított 180 napon belül nem fejezni be, azaz a 

szolgáltatás teljesítésével jelentős késedelembe esik,  

- a Szolgáltató a I. pontban írt jogosultságát / Maitland tanfolyamok szervezésének 

jogosultsága / elveszti, 

- a Szolgáltató a II/2-3-4. pontban írt és a szolgáltatás lényegi tartalmát jelentő 

kötelezettségeit súlyosan megsérti. 

Ezen esetekben a Szolgáltató a már teljesített szolgáltatási díjból a szerződésszegéssel érintett 

díj-részt köteles visszafizetni, 8 naptári napon belül, a teljesítés pénznemében. 

2./ 

A Szolgáltató írásban, indoklási kötelezettséggel csak abban az esetben mondhatja fel a jelen 

szerződést, ha a Résztvevő az elméleti vagy gyakorlati oktatáson olyan magatartást tanúsít, 

mely az eredményes oktatást súlyosan zavarja vagy veszélyezteti. 

 

Jelen szerződést érvényesen módosítani kizárólag írásban lehet. Jelen szerződésben nem 

szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Ptk. rendelkezései irányadók. 

 

Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, az alulírott napon saját kezűleg 

és jóváhagyólag aláírták. 

 

  

Budapest, 2020. július 30. 

  

 

 

 

 ………………………………. ……………………………….. 

  MAITLAND Kurzus Oktatási Bt.   «Név» 

  



A.) melléklet 
 

 

A tanfolyam időpontjai: 

 

1. hét: 2021. augusztus 17-21.  

 

2. hét: 2021. november 1-5.  

 

3. hét: 2022. március 21-25.  

 

4. hét: 2022. június 6-10.  

 

 

A tanfolyam helyszíne: 

 

1118 Budapest, Számadó utca 19. fszt. 6. 

 
 

 


