KÉPZÉSI SZERZŐDÉS 2020
A ”Magyar Gyermekmasszázs Egyesület nappali tagozatos egyetemi hallgatói vagy diplomás
védőnői, konduktor programjában” résztvevők számára
amely létrejött egyrészről a Magyar Gyermekmasszázs Egyesület (székhely: 1122 Budapest, Széll Kálmán
tér 16.; adósz.: 18251342-1-43; nytsz.: 10981/2013; képv.: Némethné Gregor Judit elnök) mint Szolgáltató
(a továbbiakban: Szolgáltató),

másrészről ………………………………………….……………………………………………………………………
(szül. hely, idő: …………………………….………………………………………………………………………….
anyja neve: …………………………………………………………………………………………..………………….
lakcím: ……………………………………………………………………………………………………..…………………
adóazonosító
jel:
………………………….…………………….……..;
szigsz.:
………………………………………………….) mint nappali tagozaton tanuló egyetemi Hallgató vagy
diplomás védőnő, konduktor (a továbbiakban: Hallgató) – a továbbiakban együtt: Felek között
az alulírott helyen és időben, az alábbi feltétek szerint.
I./ A szerződés tárgya, a képzés
1./ A Szolgáltató vállalja, hogy a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett a Hallgató részére
„Csecsemőmasszázs oktatói képzés a Nemzetközi Csecsemőmasszázs Szövetség (IAIM) tematikájával” című
képzést (a továbbiakban: képzés) nyújt, amely során a tárgykörben a legmagasabb színvonalon a
legkorszerűbb elméleti és gyakorlati ismeretek átadását szervezi meg és biztosítja.
2./ A képzés négy egymást követő napon és a záró konzultáción megtartott elméleti és gyakorlati szakmai
képzést foglal magában, amely során a Hallgató a manuális és elméleti csecsemőmasszázs technikát
sajátítja el. A képzés és a zárókonzultáció helyszíne eltérhet egymástól, a csoport kívánságát figyelembe
véve. A képzéssel megszerezhető Nemzetközi Csecsemőmasszázs Oktató (CIMI) diploma révén a Hallgató –
a II.6./ pontban meghatározott feltételek mellett – jogosulttá válik önálló csecsemőmasszázs tanfolyamok
tartására várandós és 0–1 éves kor közötti csecsemőt nevelő szülők és csecsemőik számára, egyéni és
csoportos formában. Az öthetes önálló csecsemőmasszázs tanfolyamok során és közvetlen módon kizárólag
a szülők oktathatóak, az a csecsemők kezelésére nem terjed ki. A Hallgató tudomásul veszi, hogy az IAIM
Oktatói kézikönyvet a CIMI diplomával rendelkező oktatók használhatják kizárólag a csecsemőmasszázs
tanfolyamok keretében.
3./ A képzés nyilvántartási száma és pontértéke: SZTK-A-51965/2019, 15 pont
Az alábbi szakmacsoportok számára:
9. MOZGÁSTERÁPIA ÉS FIZIOTERÁPIA SZAKMACSOPORT
11. SZÜLÉSZETI ELLÁTÁS SZAKMACSOPORT
12. VÉDŐNŐI ELLÁTÁS SZAKMACSOPORT
4./ A képzés tematikája, időbeosztása:
1. nap – Bevezetés a babamasszázsba. Háttér és történelem. A babamasszázs fizikai, pszichés, kémiai és
társadalmi előnyei. Az olajok, babamasszázs előkészítése, kontra indikációk, oktatás módszertana. A baba
tudatállapotai. A nemzetközi és a magyar babamasszázs szervezet felépítése. Masszázsgyakorlatok.
2. nap – Kommunikáció és összjáték. Szülő–gyermek kötődés, elhanyagolás. Kihívások. Kommunikációs
gyakorlat. Oktatói masszázsgyakorlat. Szülőkkel és babákkal történő masszázsgyakorlat.
3. nap – Speciális helyzetek. Koraszülött gyermekek érintése, hasfájás masszázs, beteg gyermek, speciális,
fokozott szükségletű gyermek masszázsa. Növekvő gyermekmasszázs. Kommunikációs gyakorlat. Oktatói
masszázsgyakorlat. Szülőkkel és babákkal történő masszázsgyakorlat.
4. nap – Tervezés, marketing. Masszázskörnyezet. Képzési terv. Külső–belső marketing. Kommunikációs
gyakorlat. Oktatói masszázsgyakorlat. Szülőkkel és babákkal történő masszázsgyakorlat. Záró dolgozat
áttekintése és a leadási határidő megbeszélése a csoporttal. Záró konzultáció idejének meghatározása.
Záró konzultáció
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5./ A Szolgáltató köteles a jelen szerződés megkötésekor a Hallgató részére átadni a képzés helyszínéről,
a képzési időpontokról, valamint a képzéshez szükséges felszerelési tárgyakról szóló tájékoztatót.
II./ A Felek jogai és kötelezettségei
1./ A Szolgáltató a képzés során biztosítja a megfelelő szakképzettséggel rendelkező oktatót, valamint a
nemzetközi csecsemőmasszázs oktatói jegyzetet és tréneri jegyzetet valamint az oktatási segédanyagokat.
2/A Hallgató tudomásul veszi, hogy a nemzetközi csecsemőmasszázs oktatói jegyzet és tréneri jegyzet
felhasználása kizárólag a személyes tanulását szolgálja és azokat harmadik fél számára nem adja át, illetve
ezen jegyzetek szerzői jogi védelem alatt állnak. Amennyiben a képzés első napját követő 1 éven belül
nem írja meg sikeres záró dolgozatát úgy a nemzetközi csecsemőmasszázs oktatói jegyzetet és tréneri
jegyzetet vissza kell szolgáltassa 8 napon belül a szolgáltató számára.
Amennyiben a hallgató nem írja meg sikeresen záró dolgozatát a képzés első napját követő 1 éven belül,
akkor a továbbképzés további záró dolgozat megírására lehetősége nincs és a teljes képzést meg kell
ismételnie és Szolgáltatóval ismételten szerződést kell kötnie.
3./ A Hallgató köteles a képzési alkalmakon időben és a képzés céljára alkalmas állapotban megjelenni és
a képzésen részt venni, valamint aktív közreműködésével a képzés előrehaladását elősegíteni. A Hallgató
köteles a záró dolgozat-írási kötelezettségének az előírt határidőben és a legjobb tudása szerint eleget
tenni.
4./A felnőttképzésben résztvevő teljesítményének ellenőrzése és értékelése: A felnőttképzésben
résztvevőnek jelenléti íven kell igazolnia részvételét, valamint záró dolgozatát a kijelölt határidőig le kell
adnia.
5./ Amennyiben a Hallgató sikeres záró dolgozatot ír, a Szolgáltató a Hallgató részére Nemzetközi
Csecsemőmasszázs Oktató (CIMI) diplomát ad át.
6./ A képzés záró dolgozat megírásával zárul, amelyet a Hallgató köteles a Szolgáltató részére a képzést
követően a csoport által közösen meghatározott időpontra, de legkésőbb a képzés első napjától számított
1 éven belüli határidőben leadni. A záró dolgozatot a Szolgáltató értékeli, annak minősítése megfelelt,
pótlandó vagy kíválóan megfelelt lehet. A záró dolgozat értékelését és minősítését a Szolgáltató a záró
dolgozat leadási határidejétől számított legkésőbb 3 hónapon belül elvégzi és az esetleges hiányosságokról
azok pótlási módjáról tájékoztatja a hallgatót.
7./ A sikeres záró dolgozatot követően a záró konzultáció alkalmával van lehetősége a Hallgatónak az
értékelt záró dolgozat megtekintésére. Nemzetközi Csecsemőmasszázs Oktató (CIMI) diplomát, és –
amennyiben egészségügyi szakdolgozó – ESZTB igazolást kap a képzés akkreditációs pontértékéről. A záró
konzultáció helyszínét a csoport határozza meg, aminek esetleges terembérleti és utazási költsége a
hallgatói csoportot terheli. A záró konzultáció alkalmával esetmegbeszélés és a masszázsgyakorlatok
átismétlése is megtörténik.
8./ A Hallgató a jelen szerződés aláírásával együttesen vállalja, hogy a Szolgáltató mint egyesület tagjai
közé belép és az egyesületi tagsági jogviszony létesítéséhez szükséges okiratokat a Szolgáltató
rendelkezésére bocsátja. A képzés részvételi díja megában foglalja az egyesületi tagdíjat az adott
tárgyévre évre szólóan. A Hallgató tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatónál fennálló egyesületi tagsága révén
az IAIM tagjává is válik.
9./ A Hallgató a jelen szerződés aláírásával együttesen tudomásul veszi, hogy a CIMI elnevezés és az IAIMlogó az IAIM védjegye, amelyet kizárólag a CIMI diploma átadását követően és a Szolgáltatóval fennálló,
érvényes egyesületi tagsági jogviszony időtartama alatt használhat. A jelen alpontban meghatározott
előírások megszegéséért a Hallgató kártérítési felelősséggel tartozik.
III./ A képzés részvételi díja, a jelentkezés lemondásának feltételei
1./ A Hallgató nyilatkozik arról, hogy a képzés idején egészségügyi és társszakmák területén folyó
felnőttképzésben vesz részt, 2-3-4 éves hallgatóként és ezen tanulmányi jogviszonya fenn áll, így jogosult
a bruttó 90.000 Ft hallgatói részvételi díj kedvezményes megfizetésére, amely kedvezményes díj a jelen
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fejezet 2./ pontjában kerül megállapításra. Hallgató tudomásul veszi, hogy ezen kedvezmény
érvényesítésének további feltétele, hogy a Szolgáltatónál fennálló egyesületi jogviszonyát a jelen szerződés
aláírásától számított öt (5) évig fenntartja. Amennyiben ezen egyesületi jogviszony az öt évet megelőzően
bármely okból megszűnik Hallgató köteles a kedvezmény és annak a jelen szerződés aláírásától számított
évi 10%-os kamatainak megtérítésére az egyesületi jogviszony megszűnését követő nyolc (8) napon belül.
A kedvezmény számításánál az alapdíj és a jelen szerződéses díj különbözetet kell figyelembe venni,
amelynek összege: 40.000 Ft, azaz negyvenezer forint.
2./ Az egyetemi Hallgató köteles megfizetni a Szolgáltató részére a képzés bruttó 57.500,- Ft, azaz
Ötvenhétezer-ötszáz forint mértékű részvételi/tagdíját/vizsgacsomagot. A diplomás védőnő – konduktor
Hallgató pedig 69.800 Ft, azaz Hatvankilencezer nyolcszáz forint mértékű részvételi/tagdíját. A Hallgató
a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg köteles a részvételi/tagdíját 20.000,- Ft, azaz Húszezer forint
mértékű első részletét megfizetni, míg a fennmaradó 37.500,- Ft vagy 49.800,- Ft, azaz Harmincötezerötszáz vagy Negyvenkilencezer - nyolcszáz forint mértékű második részlet legkésőbb az első képzési napot
megelőző 30 nappal válik esedékessé.
A tréning első napját megelőző 14. napig a jelentkezés az info@magye.hu címre küldött írásbeli lemondása
esetén 10.000 Ft adminisztrációs és kezelési költség levonásával a befizetett a képzés összeg
visszatérítésre kerül.
A tréning első napját megelőző 14. napig a jelentkezés az info@magye.hu címre küldött írásbeli lemondása
esetén a befizetett képzési összeg visszatérítésére lehetőség nincs, azonban az egyesület elnökségének,
az info@magye.hu e-mail címre történő írásbeli kérvénnyel méltányossági alapon a tréning első napját
követő 6 hónapon belül más, azonos tréningre átvihető, vagy más, a jelentkezési feltételeknek megfelelő
személy számára átadható.
A Hallgató előteljesítésre jogosult. Az egyetemi képzés során az egyetemi térítésmentes terem biztosítása
feltételezett. Amennyiben terembérleti költség merül fel, annak költsége a hallgatói csoportot terheli,
egyenlő arányban a hallgatói létszám függvényében. Ez az összeg a zárókonzultáció terembérleti és utazási
díját nem tartalmazza.
3./ Amennyiben a Hallgató a jelen szerződésen alapuló fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz
eleget, – a Szolgáltató külön felhívása nélkül – köteles a Szolgáltató részére a késedelembe esés
időpontjától kezdődően a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki
alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot megfizetni. Amennyiben a Hallgató a részvételi díjat
nem fizeti meg, és a Szolgáltató nem él a IV.3./ alpontban foglalt felmondási jogával, a Szolgáltató jogosult
a CIMI diploma és ESZTB igazolás Hallgató részére történő átadásának megtagadására.
Megalapozott indokkal és a Szolgáltató elnöksége felé benyújtott és a Szolgáltató elnöksége által elfogadott
kérelem esetén a hallgató kérelmezhet részletfizetési lehetőséget. Azonban amennyiben a Hallgató a
részvételi díjat a záró konzultáció időpontjáig nem fizeti meg, és a Szolgáltató nem él a IV.3./ alpontban
foglalt felmondási jogával, a Szolgáltató jogosult a CIMI diploma és ESZTB igazolás Hallgató részére történő
átadásának megtagadására.
4./
IV./ A szerződés módosítása, megszűnése
1./ A Felek a jelen szerződést írásban módosíthatják és – írásbeli közös megegyezéssel – a jövőre nézve
megszüntethetik.
2./ A Hallgató jogosult a jelen szerződést bármikor, azonnali hatállyal – írásbeli nyilatkozattal – felmondani.
A Hallgató felmondása esetében, vagy abban az esetben, ha a Hallgató a képzést félbeszakítja és a képzési
alkalmakon nem jelenik meg, a III.1./ alpontban meghatározott részvételi díj a Hallgató részére nem jár
vissza.
3./ A Szolgáltató jogosult a jelen szerződést – írásbeli nyilatkozattal – felmondani, amennyiben a Hallgató
a részvételi díj III.1/ alpontban meghatározott második részét legkésőbb az első képzési napon nem fizeti
meg a Szolgáltató részére. A Szolgáltató felmondása esetében a III.1./ alpontban meghatározott részvételi
díj már teljesített része a Hallgató részére nem jár vissza.
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4./ A IV.2./ alpontban meghatározott esetekben a felmondás vagy a félbeszakítás napjától számított 1
(egy) éven belül a Szolgáltató – a Hallgató kérelme alapján – engedélyezheti a képzés folytatását további
díjfizetés nélkül, amennyiben a Hallgató a III.1./ alpont szerint a részvételi díjat maradéktalanul
megfizette. A Hallgató a képzésről igazoltan is csak 2 órát hiányozhat. Amennyiben a Hallgatói hiányzása
a 2 órát meghaladja abban az esetbe a hiányzás időtartalma alatt a leadott tananyagnak megfelelően egy
a szerződő felek által közösen egyeztetett időpontban, de a képzés megkezdését követő 1 éven belül
pótolhatja az elmulasztott tananyag oktatási körben való elsajátítását. Amennyiben a pótlásra határidőben
nem kerül sor annak pótlására a későbbiekben nincs lehetőség.
V./ Vegyes rendelkezések
1./ A Hallgató a jelen szerződés aláírásával együttesen kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a
személyes adatait a jelen szerződésben meghatározott képzés és a szerződés teljesítése céljából, valamint
a továbbiakban a babamasszázzsal kapcsolatos hírlevelek, oktatási anyagok eljuttatása céljából az ezekhez
szükséges mértékben és módon kezelje.
2./ Felek megállapodnak abban, hogy bármely jognyilatkozatot, értesítést, kérelmet, igényt, lemondást és
egyéb közlést, amely a jelen szerződés keretein belül szükséges vagy megengedett, írásos formában kell a
másik Féllel közölni és az akkor tekintendő megfelelően kézbesítettnek, ha (i) az a másik Fél számára
személyesen és igazoltan átadásra került, vagy (ii) azt ajánlott és tértivevényes küldeményként postai úton
küldik meg a másik Fél részére.
3./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
4./ A jelen szerződés 2 (két) mindenben megegyező és egyenként 4 (négy) oldalas, magyar nyelvű eredeti
példányban készült, amelyből 1 (egy) példány a Szolgáltatót, 1 (egy) példány pedig a Hallgatót illet.
Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt közös elolvasás és értelmezés után
jóváhagyólag írják alá.
………………………………., 201. ………………………….………
………………………………….
Magyar Gyermekmasszázs Egyesület
Szolgáltató
képviseli: Némethné Gregor Judit elnök

………………………………….………………….
Hallgató aláírása

………………………………….………………….
Hallgató olvasható neve
Előttünk, mint tanúk előtt:
1./

2./

aláírás: …………………………………………………..

aláírás: …………………………………………………………

név: ………………………………………………………..

név: ……………………………………………………………..

lakcím: ……………………………………………………

lakcím: ……………………………………………………………

Jelen szerződés 2 példányban készült el, amelyből a mai napon 1 példányt a hallgató átvett, és ezt
aláírásával igazolja.
………………………………., 201.. ………………………….

………………………………………….…
Hallgató aláírása

4

