
1. Általános rendelkezések 

1.1. Az Állásinterjú angolul tréninget szervező Business English Trainings (a továbbiakban: BET) 

angol üzleti és jogi szaknyelvi tréningek és kurzusok szervezésével és lebonyolításával foglalkozik, és 

széleskörű angol nyelvi továbbképzést vállal a Megrendelők (továbbiakban: Megrendelő) részére. 

Jelen esetben a BET angol nyelvű, állásinterjúra felkészítő tréning szervezését és lebonyolítását 

vállalja a Megrendelő részére. 

1.2. A tréning célja, hogy a résztvevők megismerjék az állásinterjún való hatékony részvétel 

módszereit és nyelvi eszköztárát, és azt készség szinten alkalmazni tudják. A tréning végére a 

résztvevőben kialakul az a szemlélet, amivel az álláskeresést hatékonyabban tudja menedzselni, 

illetve megtanulja, hogy mely viselkedésekkel és nyelvi eszközökkel tud előnyös helyzetbe jutni, és 

mik azok az attitűdök, amelyek gátolhatják a jövőbeli együttműködést. A helyzetgyakorlatok 

elemzésével visszajelzést kap a fő nyelvi~ és viselkedésjegyeiről, és készség szinten tudja alkalmazni 

az álláskeresés angol nyelvi elemeit. 

1.3 .A tréningek maximum 8 fős foglalkozások keretein belül történnek. A Megrendelőnek az 

info@allasinterjuangolul.hu e-mail címen van lehetősége a tréning pontos részleteivel (helyszín, 

időpont) kapcsolatban tájékoztatást kapni. A Megrendelőnek lehetősége van arra, hogy telefonon +36 

(70) 425-6017-es számon vagy az info@allasinterjuangolul.hu e-mail címen felvegye a kapcsolatot a 

BET-tel annak érdekében, hogy a Megrendelő igényeinek megfelelő tréning kiválasztásában 

segítséget kaphasson. 

1.4. A Megrendelő a megrendelést tartalmazó e-mail megküldésével (továbbiakban: Megrendelés) 

rendeli meg a BET-el előzetesen egyeztetett tréninget, a Megrendelés elküldését követő 48 órán belül 

a BET írásban (elektronikus úton) megküldi a Megrendelő részére az ajánlatát 

(továbbiakban: Ajánlat), amely tartalmazza a tréning megnevezését, időtartamát, helyszínét és árát. 

2. Tréningek 

2.1. A Megrendelő által választott egynapos tréning részletes leírása a honlapon található. A 

csoportos tréningeken maximum 8 fő vesz részt. 

2.2. A tréningek megtartására a Megrendelő igényeinek megfelelően a BET által biztosított helyszínen 

vagy a Megrendelő által kért helyszínen történik. Abban az esetben, ha a BET által biztosított 

helyszínen kerül sor a tréning megtartására, úgy az Ajánlatban feltüntetett ár tartalmazza a 

terembérlet díját is. 

2.3. Minden tréning szint-és igényfelméréssel kezdődik, a szint- és igényfelmérés két részből áll, a 

szintfelmérés első része egy írásbeli motivációs levél, amelynek instrukcióit a BET e-mailben elküldi a 

Megrendelőnek. A második rész egy, a tréningre felkészítő feladatcsomag, amelyet a BET a tréninget 

megelőzően elküld a Megrendelőnek. 



2.4. A tréningekre reggel 8:30 és 17:30 óra között kerül sor, előre egyeztetett időben és helyszínen.  

2.5. A tréningeket a BET által kijelölt tréner tartja, azzal, hogy a BET fenntartja a trénerváltoztatás 

jogát. 

2.6. A tréning ára tartalmazza a tréning megtartásához szükséges anyagok, mint például 

oktatóanyagok, videók, hanganyagok, illetve eszközök, mint például tábla, projektor, kivetítő, kamera 

stb. biztosítását. 

 

3. Fizetési feltételek 

3.1. Tájékoztató jelleggel a tréningek árai megtalálhatóak a honlapon, azzal, hogy a BET az 

árváltoztatás jogát fenntartja. A honlapon feltüntetett árak a terembérlés díját tartalmazzák. 

3.2. A Megrendelő köteles a tréning díjának 100 % -át a BET részére a jelen ÁSZF 7.8. pontban 

megjelölt bankszámlára történő átutalás útján megfizetni, a Megrendelést követő 14 napon belül, de 

legkésőbb a tréning kezdete előtti 5. napig. A Felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő a fenti 

összeget a jelen pontban megjelölt időpontig nem fizeti meg, úgy a BET nem tartja fenn számára a 

tréning előzetesen egyeztetett időpontját. 

3.3. Abban az esetben, ha a Megrendelő az előleg megfizetését követően, de a 3.2. pont szerinti 

fizetési határidőn belül úgy dönt, hogy lemondja a tréninget, úgy a BET visszautalja az összeget a 

Megrendelőnek. Abban az esetben, ha a Megrendelő a 3.2. pont szerinti fizetési határidő lejártát 

követően mondja le a tréninget, úgy a BET-nek nem áll módjában az összeget a Megrendelő részére 

visszafizetni. 

3.4. Abban a nem várt esetben, ha a BET mondja le a tréninget, úgy a teljes (a Megrendelő által már 

átutalt) összeg a Megrendelő részére visszautalásra kerül a lemondást követő 5 napon belül. 

3.5. A BET 100%-os pénzvisszafizetési garanciát vállal. Amennyiben a Megrendelő aktívan részt vesz 

a tréningen, és a tréning végén elégedetlen az eredménnyel, a BET vállalja, hogy a befizetett tréning 

díjat 100%-ban visszautalja a Megrendelőnek. 

4. Panaszkezelés 

4.1. A Megrendelő panaszait az info@allasinterjuangolul.hu e-mail címen jelezheti, a BET a panasz 

beérkezésétől számított 10 napon belül reagál a Megrendelő panaszára, ugyanakkor a Megrendelő 

bármilyen kérésével, panaszával, észrevételével jogosult közvetlenül a trénerhez vagy az oktatóhoz is 

fordulni. 

5. Adatkezelés 
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5.1. A BET a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli és tárolja a Megrendelő adatait. Az 

Adatkezelési szabályzat a honlapon található. Az Adatkezelési szabályzat elfogadása feltétele a 

tréningnek és a kurzusnak. 

5.2. A BET fenntartja a jogot, hogy a tréningek vagy a kurzusok során a résztvevőkről készített kép- és 

videó felvételeket a honlapon feltüntesse, illetőleg marketing céllal felhasználja. Amennyiben a 

Megrendelő képmás, illetve egyéb felvétel készítéséhez és felhasználáshoz nem járul hozzá, azt 

kérjük írásban jelezze az info@allasinterjuangolul.hu e-mail címen. 

6. Titoktartás 

6.1. Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggésben 

a másik féllel és annak tevékenységével kapcsolatban bármilyen módon tudomásukra jutott megoldás, 

információ, adat és tény, így különösen, de nem kizárólagosan jelen szerződés léte és tartalma üzleti 

titoknak minősül, azt a Felek nem hozhatják harmadik személyek tudomására, illetve harmadik 

személyek részére nem tehetik hozzáférhetővé és jelen szerződés teljesítésétől eltérő más célra nem 

használhatják fel. Felek jelen pontban írt kötelezettsége jelen szerződés megszűnését követően is 

fennmarad. 

7. Záró rendelkezések 

7.1. Jelen szerződés vagy annak bármely rendelkezése kizárólag írásban módosítható. 

7.2. A BET szolgáltatásai igénybevételének feltétele jelen ÁSZF kifejezett elfogadása. Megrendelő a 

Megrendelés elküldésével jelen ÁSZF rendelkezéseit elfogadja és kötelezőnek ismeri el. Felek 

rögzítik, hogy a BET korlátozás nélkül, egyoldalúan bármikor jogosult jelen ÁSZF rendelkezéseit 

módosítani, azzal, hogy köteles a hatályos ÁSZF-et a BET honlapján feltüntetni. 

7.3. Jelen szerződés annak tárgyát illetően a Felek közötti teljes megállapodást képezi, és minden 

korábbi, akár írásbeli, akár szóbeli megállapodást vagy egyoldalú jognyilatkozatot a Felek hatályon 

kívül helyeznek. A Felek között jelen szerződés tárgyában nem léteznek szóbeli kiegészítő 

megállapodások. 

7.4. Amennyiben jelen szerződés bármely része vagy rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, úgy 

ez a szerződés egyéb részeinek és rendelkezéseinek érvényességét nem érinti. Részleges 

érvénytelenség esetén a Felek kötelesek az érvénytelen részt vagy rendelkezést olyan rendelkezéssel 

pótolni, amely gazdasági célját illetően leginkább megfelel az érvénytelen résznek vagy 

rendelkezésnek. 

7.5. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés hatályban léte alatt együttműködni kötelesek, 

azaz kötelesek haladéktalanul a másik szerződő féllel közölni minden olyan tényt, adatot, információt, 

amely lehetővé teszi a másik fél szerződésszerű teljesítését. 
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7.6. Felek a jelen szerződéssel kapcsolatos nyilatkozataikat kizárólag írásban tehetik meg. A Felek 

írásbeliségnek fogadják el az elektronikus e-mail és ajánlott levél vagy futár útján küldött 

nyilatkozatokat. 

7.7. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.  

7.8. BET elérhetőségei: 

BET üzemeltetője: 

Kővári Edina Egyéni Vállalkozó 

Nyilvántartási szám: 34031282 

Adószám: 66335533-1-41 

Számlavezető bank: K&H 

Számlaszám: 10401055-72495353-49491009 

  

 


