
Felnőttképzési szerződés 

Amely létrejött a Babahordozó Kft. (1162 Budapest, Lajos u. 73.; adószám: 14415005-2-42; képviselő: 

Ónodi Ágnes; felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/002084, továbbiakban képző), és a 

„Hordozási tanácsadó képzés – személyi adatok rögzítése” című űrlapot kitöltő magánszemély mint 

a képzés résztvevője (továbbiakban résztvevő) között. 

A képzés megnevezése: Babahordozási tanácsadó képzés – elméleti, gyakorlati és kommunikációs záró 

alkalom. 

A képzés óraszáma: 8. 

A képzés kezdési időpontja: a képzésre való jelentkezés időpontjában a kosárba rakott termékben 

meghirdetett időpont. A képzés befejezésének időpontja: a kezdési időpont után 2 hónappal. 

A képzés haladásának ütemezése: 

Tananyagegység Óra-

szám 

Időzítés Tanulási 

forma 

Helyszín 

A résztvevők korábbi ismertszerzése 

során keletkezett kérdéseinek 

átbeszélése 

0,25 a kezdés napján csoportos (1) 

Elméleti kérdéssor írásbeli kitöltése 1 a kezdés napján csoportos (1) 

Hordozási tanácsadás gyakorlása – 

szituációs gyakorlatok  

2,75 a kezdés napján csoportos (1) 

Hordozási tanácsadás gyakorlása – 

íméles tanácsadás 

3 a kezdéstől számított 3 héten 

belül, a kezdés napján 

egyeztetett határidővel 

egyéni (2) 

Vizsgamegbeszélés 1 a kezdéstől számított 2 

hónapon belül, a kezdés 

napján egyeztetett 

időpontban 

egyéni (3) 

 

(1) a résztvevő kérése szerint a Hordozóház oktatótermében vagy a résztvevő által választott 

helyszínről online részvétellel 

(2) egyénileg, a résztvevő által választott helyszínen, online beküldéssel 

(3) a résztvevő kérése szerint a Hordozóház oktatótermében vagy a résztvevő által választott 

helyszínről telefonos/online részvétellel 

 

A képzés elvégzésével a résztvevő a kérése szerint tanúsítványt kap. A tanúsítvány kiadásának 

feltétele: a képzésen való aktív jelenlét. Az elméleti kérdéssor minden témakörének legalább 85%-os 

eredménnyel történő kitöltése. A szituációs gyakorlaton az ímélekben biztonságos hordozási tanácsadás.  

A megengedett hiányzás mértéke: 2 óra a szituációs gyakorlatok tananyagegységből. A többi 

tananyagegységből nincsen megengedett hiányzás. Ezt meghaladó hiányzás esetén a résztvevő nem kap 

tanúsítványt. 

A résztvevők teljesítmény ellenőrzésének módja: elméleti írásbeli kérdéssor. Próbatanácsadás 

hordozási tanácsadói szituációt szimuláló drámajátékkal és ímélekkel. A résztvevők teljesítmény-

értékelésének módja: az írásbeli kérdéssor írásbeli, százalékos értékelése. A szituációs gyakorlatok 

szóbeli értékelése a csoport és a résztvevő aktív közreműködésével. Az ímélek szóbeli értékelése a 

résztvevő önértékelésével. 



 

Felnőttképzési nyilvántartásbevételi szám: 01006-2008 

A képzésben résztvevők jogai és kötelességei: a képző vállalja a képzés adott óraszámban, magas 

színvonalon történő megtartását, a tárgyi, személyi feltételek és oktatási segédanyagok biztosítását és a 

személyre szabott, részletes teljesítmény értékelést. Résztvevő vállalja a képzésen való aktív részvételt. 

Szerződésszegés esetén a Ptk. rendelkezései az irányadók. 

A képzési díj: 25 000 forint. Fizetés módja: készpénzes fizetés, bankkártyás fizetés vagy átutalás. 

Fizetés egy összegben, a jelentkezéskor. 

A képzéshez támogatást sem költségvetési, sem európai uniós forrásból nem veszünk igénybe. A 

képzéshez nem kapcsolódik ösztöndíj. 


