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RÉSZVÉTELI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött egyrészről a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (székhely: 1016 Budapest, Somlói út 49-53.; 

adószám: 18157918-2-41; bírósági nyilvántartási szám: Fővárosi Törvényszék 01-01-0006421; képviseletében: 

Fehérpataky Balázs, Fiatal Tehetség Program igazgató; a továbbiakban: „Szervező”), mint szervező és 

másrészről ………………………….…….….. (lakhely: ……………………………….... , születési hely, idő: 

………………….…), mint kiskorú ……………………………… (a továbbiakban: „Résztvevő”) törvényes képviselője (a 

továbbiakban: „Törvényes képviselő”) 

(Szervező és Törvényes képviselő a továbbiakban együttesen: „Felek”) között az alulírott helyen és időpontban, az 

alábbi feltételekkel: 

 

I. Általános rendelkezések 

 

1. Szervező rögzíti, hogy a Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozó programjának részeként „Fiatal 

Tehetség Program” megnevezéssel komplex szemléletű képzést szervez 10 és 15 év közötti gyermekek számára (a 

továbbiakban: „Program”).  

Szervező a Programot vegyes, összetett struktúrában valósítja meg, melynek képzési egységei a következők: 

1.1. hétvégi kurzus a Szervező által a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a Törvényes Képviselő részére 

átadott Időbeosztásban (a továbbiakban: Időbeosztás) megjelölt  napokon és helyszínen; 

 

1.2. hétközi idegen nyelvi kurzus a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a Törvényes Képviselő részére átadott 

tájékoztatásban megjelölt napokon és helyszínen; 

 

1.3.  online felületen elérhető e-learning-kurzusok 

 

(az 1.1.-1.3. pontokban foglalt képzési egységek a továbbiakban együttesen: „Képzés”). 

 

Amennyiben a Képzési napokban vagy helyszínben változás következik be a Szervező haladéktalanul - de legkésőbb 

a II. 4 pont szerinti határidőben -elektronikus levélben értesíti a Törvényes Képviselőt a változásról. 

 

2. Szervező rögzíti, hogy a Program kiemelt célja az olyan pénzügyi, egészségügyi, természettudományos, 

illetve további humán és reáltudományi elméleti és gyakorlati ismeretek átadása, melyek a közoktatás rendszerében 

elhanyagolható mértékben jelennek meg. A Program komplex szemlélettel hangsúlyt helyez a hétköznapok során 

alkalmazható tudás megszerzésére, továbbá az átadott ismeretek és a közoktatásban való részvétel útján 

megszerezhető ismeretek közötti kapcsolatok feltárására. 

 

Az 1-2. pontokban meghatározott Program, továbbá Képzés részletes szakmai tartalmát, célkitűzéseit, tervezett 

ütemezését, időpontjait és helyszíneit a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező Oktatási Terv és a szerződés 

aláírásakor átadott időbeosztás tartalmazza. 

 

3. Felek rögzítik, hogy a kiskorú Résztvevő a Szervező által kiírt és elbírált pályázat eredményeként került 

kiválasztásra a Programban való részvételre. 
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Felek megállapodnak, hogy a Résztvevőnek a Program részét képező Képzésben való részvétele érdekében az 

alábbiakban foglalt tartalommal részvételi szerződést kötnek egymással. 

 

II. Részvétel a Képzésben 

 

4. Felek megállapodnak, hogy a Szervező a 6. pontban megjelölt időszakban részvételi lehetőséget biztosít a 

Résztvevő számára a Képzésben. Törvényes képviselő a jelen szerződés aláírásával a jelen szerződésben, továbbá 

annak mellékleteiben foglalt kikötéseket, így különösen az Oktatási Terv és a Tanulmányi Szabályzat tartalmát és a 

Program célját maradéktalanul elfogadja. Felek kifejezetten megállapodnak, hogy amennyiben a Képzés bármely 

szakaszában a járványügyi helyzetre tekintettel jogszabályi kötelezettség folytán vagy jogszabályi kötelezettség 

hiányában észszerű egészségvédelmi célból, vagy egyéb okból a Program szervezésében módosítások válnak 

indokolttá, e módosításokat azok hatálybalépését megelőzően legalább 5 (öt) nappal Szervező elektronikus levél 

útján továbbítja a Törvényes Képviselő részére. Amennyiben Törvényes Képviselő a módosításokat az elektronikus 

levél kézbesítésétől számított 3 (három) napon belül elektronikus levél útján nem utasítja el, a módosításokkal jelen 

Szerződés rendelkezései automatikusan kiegészülnek. Elutasítás esetén Szervező és Törvényes Képviselő egyeztetést 

folytatnak egymással a szükséges intézkedések megtételéről, mely egyeztetések eredményes lezárulásáig Résztvevő 

Programban való részvétele felfüggesztésre kerül. Amennyiben az egyeztetések azok kezdeményezésétől számított 

15 (tizenöt) napon belül nem zárulnak eredményesen, Szervező jogosult a jelen Szerződés 29. pontjában foglalt 

felmondási jogának gyakorlására. 

 

A jelen szerződés alapján a Résztvevőt a Képzésen, valamint annak egyes eseményein való részvétellel, továbbá a 

tanulmányi előrehaladás követésére szolgáló beszámolással, számonkéréssel kapcsolatosan terhelő kötelezettségeket, 

valamint az értékelés szempontjait a jelen szerződés 2. számú mellékletét képező szabályzat (a továbbiakban: 

„Tanulmányi Szabályzat”) tartalmazza. 

 

 

5. Törvényes képviselő tudomásul veszi, hogy az idegennyelv-oktatás fokozatosan kerül bevezetésre a 

Programba. Szervező fenntartja a jogot arra nézve, hogy a Képzésben résztvevő gyermekek közül kiválassza azon 

résztvevőket, akik számára a nyelvi képzést biztosítja.  

 

 

6. A Képzés időtartama az Oktatási Tervben meghatározott időtartam, azaz négy év. Felek rögzítik, hogy jelen 

szerződés alapján a Résztvevő 2022.09.01. és 2026.08.15. napja közötti időszakban, az Időbeosztásban megjelölt 

napokon vesz részt a Képzésen.   

 

A Képzés időtartama alatt az 1.1. pontban meghatározott foglalkozásokra összesen az Időbeosztásban meghatározott 

számú alkalommal, az ott megjelölt napokon kerül sor 9 és 16 óra vagy pénteki foglalkozás esetében hetedik és 

nyolcadik évfolyamon 16 és 19 óra közötti időszakban (vagy esetenként szombaton 9-12 és 13-16 óra között). 

 

A külső helyszíni foglalkozások kezdési és zárási időpontjai eltérhetnek a fent meghatározottaktól, erről a Szervező 

az esemény előtt legalább 5 (öt) naptári nappal értesíti a Törvényes képviselőt elektronikus úton. 

 

Résztvevő a Képzés egyes egységein való hatékony részvétel érdekében köteles a Képzés helyszíneire megfelelő 

jegyzetfüzetet, íróeszközöket, illetve a külső helyszíni program céljára megjelölt időpontokban a szükséges 

felszerelést magával vinni. Törvényes képviselő elismeri, hogy a jelen szerződésben, illetve annak mellékleteiben 
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meghatározott tárgyakon kívül más eszközöket Résztvevő kizárólag saját felelősségére vihet a Képzés helyszíneire, 

e tárgyak biztonságáért Szervező a 17. pontban foglaltak szerint nem vállal felelősséget. 

 

7. Törvényes képviselő jelen szerződés aláírásával hozzájárulását adja, hogy a Szervező által a 6. pontban 

foglalt regionális központ területén kívül szervezett eseményeken a Résztvevő jelen legyen, továbbá hozzájárulását 

adja, hogy a Résztvevő e külső helyszínekre való utaztatásáról Szervező gondoskodjon. 

 

8. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Törvényes képviselőnek az érintett képzési napot (napokat) legalább 3 

(három) naptári nappal megelőző értesítése mellett a Szervező érdekkörén kívül eső okból – így különösen időjárási 

okokból – az Időbeosztás szerinti ütemezést megváltoztassa, vagy az oktatási napok időpontját áthelyezze. Szervező 

kötelezettséget vállal arra, hogy az Időbeosztást azon képzési alkalmak tekintetében, melyeknek pontos időpontja 

jelen szerződés aláírásának időpontjában nem látható előre, a körülmények által lehetővé tett legkorábbi időpontban 

Résztvevő és Törvényes Képviselő rendelkezésére bocsátja. Az Időbeosztás megfelelő rendelkezésre bocsátásának 

módjaként Résztvevő és Törvényes Képviselő elfogadja az elektronikus levélben történő értesítést. Szervező 

kijelenti, hogy az Időbeosztás jelen pont szerinti konkretizálása minden esetben kizárólag az Oktatási Terv és az 

Időbeosztás keretei között lehetséges. 

 

Résztvevő és Törvényes Képviselő tudomásul veszi, hogy az Oktatási Terv részét képező kurzusokhoz kapcsolódóan 

az illetékes oktató vagy szervező által összeállított tantárgyprogram Résztvevőre a kurzuson való részvétel esetén 

kötelező. Az egyes tantárgyprogramok az Oktatási Terv és az Időbeosztás tartalmával ellentétesek nem lehetnek. 

 

9. Az 1.1. pontban megjelölt foglalkozások esetén az Időbeosztásban megjelölt napokon a Törvényes képviselő 

a képzés kezdési időpontját megelőző negyedórában a Résztvevőt a Szervező regionális központja képviselőjének 

átadja, illetve a Képzés programidejének befejezésekor átveszi.  

 

10. Szervező vállalja, hogy a Képzés egységeinek elvégzése során napi egy alkalommal étkezési lehetőséget 

biztosít a Résztvevők számára. 

 

11. Résztvevő a Képzés 9. pontban meghatározott időtartama alatt köteles az Oktatási Tervben foglalt 

eseményeken, foglalkozásokon részt venni, a Házirend, valamint a tűz- és balesetvédelmi szabályok rendelkezéseit 

betartani, a Képzés helyszíneinek létesítményeit rendeltetésszerűen használni, továbbá a Szervező részéről a 

felügyeletére kijelölt személyek utasításait követni. Résztvevő különösen köteles e körben tartózkodni minden olyan 

magatartástól, amely veszélyhelyzet kialakulásához, személyi sérülés vagy kár bekövetkezéséhez vezethet. 

A Résztvevő a Képzés során köteles a Szervező valamennyi, jogviszonyára tekintettel alkalmazandó szabályzatát 

megismerni és azok rá vonatkozó részeit maradéktalanul betartani. Szervező köteles valamennyi, a Résztvevőt érintő 

szabályzatot a megismerhetőség érdekében honlapján közzétenni. A Résztvevő a Képzés során a Szervező által 

megszabott határidőket köteles betartani. 

 

12. Amennyiben Résztvevő átvétele a Törvényes képviselő érdekkörében felmerült okból a 9. pontban megjelölt 

időpontban nem történik meg, úgy egy óra (60 perc) türelmi idő lejártát követően a Szervező jogosult rendkívüli 

felügyelet ellátásáért 2.500 Ft/óra díjat, – azaz kettőezerötszáz Forint/óra díjat, utólag kiállított számlán kiszámlázni 

a Törvényes Képviselő részére. 

 

13. Szervező vállalja, hogy a Képzés teljes időtartama alatt, az Oktatási Tervben és a Tanulmányi Szabályzatban 

foglalt részletes szabályok szerint személyes konzultációs lehetőséget biztosít a Törvényes képviselő és a Szervező 

által kijelölt, a képzési tevékenység szervezésében résztvevő képviselője között. A személyes konzultáció során 
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Szervező és Törvényes képviselő jogosult a Résztvevő tanulmányi előrehaladásával, tevékenységével kapcsolatos 

tapasztalatok megosztására, illetve a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban tájékoztatás kérésére. 

 

14. Szervező vállalja az Időbeosztásban meghatározott időpontokban, de legalább a Képzés megkezdését 

megelőzően egy, valamint annak időtartama alatt félévente egy alkalommal szülői értekezlet megrendezését. A 

Képzés megkezdését követően félévente tartott értekezletek keretein belül Szervező tájékoztatja a törvényes 

képviselőket az Oktatási Terv megvalósulásáról.  

 

Törvényes képviselő jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy Szervező konzultáció során megismertette Törvényes 

képviselővel a Képzés helyszínein érvényben lévő tűz- és balesetvédelmi szabályokat, továbbá a Házirende(ke)t.  

 

Törvényes képviselő vállalja, hogy a Szervező munkájának segítése érdekében 5. évfolyam esetén évente 2 (két) 

darab, 6-7-8. évfolyam esetén évente 1 (egy) darab visszajelző, értékelő kérdőív kitöltését a Programmal 

kapcsolatosan. 

 

III. Felelősség 

 

15. Törvényes képviselő jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal annak biztosítására, hogy a Résztvevő 

kizárólag a közösségben való részvétel szempontjából megfelelő egészségügyi állapotban vegyen részt a Képzésen. 

A Résztvevőnek a Szervező 9. pont szerinti képviselőjének való átadásával a Törvényes képviselő kinyilvánítja, hogy 

e kötelezettségének eleget tett. 

 

Felek megállapodnak, hogy a Résztvevőnek az átadás időpontjában bizonyíthatóan fennálló egészségügyi 

problémájával összefüggésben bekövetkező károkért, egészségromlásért és személyi sérülésért Szervezőt felelősség 

nem terheli. 

 

16. Amennyiben a Résztvevőnek a Képzés ideje alatti felügyeletét ellátó személy a Résztvevő megbetegedését 

észleli, haladéktalanul köteles értesíteni a Törvényes képviselőt, aki köteles a Résztvevőt a Képzés helyszínéről 

elszállítani. 

 

17. Szervező a Képzés ideje alatt, annak helyszínein, továbbá az esetlegesen külső helyszíneken megrendezendő 

foglalkozások, illetve az oda történő utaztatás során munkavállalói mellett önkéntes résztvevők közreműködésével 

vállalja a Résztvevő felügyeletének biztosítását. Szervező e kötelezettsége a Képzés helyszínein érvényben lévő, 

jelen szerződés 6. sz. mellékletét képező tűz- és balesetvédelmi szabályok, továbbá a jelen szerződés 3. sz. mellékletét 

képező Házirendjének, illetve ez adott központ Házirendjének teljes körű betartásának felügyeletére, érvényesítésére, 

valamint a képzés részét képező előadások, foglalkozások biztonságos megszervezésére és lebonyolítására terjed ki. 

 

Szervező jelen pontban foglalt kötelezettsége a Résztvevő ruházatának, továbbá 6. pontban foglaltakon kívül a 

Résztvevő által a Képzés helyszínére magával hozott eszközök serülésére abban az esetben sem terjed ki, ha 

utóbbiakról Szervezőnek tudomása volt.  

 

18. Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 6:152. § alapján 

kifejezetten megállapodnak abban, hogy Szervező a Résztvevő feletti felügyelet ellátása során az általa vagy a 17. 

pont alapján igénybevett önkéntes közreműködői által a Résztvevőnek szerződésszegéssel okozott károkért kizárólag 

szándékos, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegés esetén tartozik 
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felelősséggel. Felek a Szervező felelősségét a felügyelet ellátása során a Résztvevőnek gondatlanul okozott 

valamennyi kárért teljes körűen kizárják. 

 

19. Törvényes képviselő kijelenti, hogy a Házirendben, illetve a helyszínre érvényes tűz- és balesetvédelmi 

szabályokban foglaltakat ismeri és elfogadja, biztosítja továbbá azoknak a Résztvevővel történő megismertetését. 

 

20. Felek megállapodnak, hogy a Résztvevő által a 11. pontban foglalt követelmények megsértésével a 

Szervezőnek okozott károkat Törvényes képviselő köteles Szervező részére teljes körben megtéríteni. 

 

Felek megállapodnak, hogy a nyelvi oktatás esetén a harmadik és azt követő valamennyi, orvosi igazolással nem 

igazolt hiányzás esetén a Résztvevő vagy helyette, képviseletében a Törvényes Képviselő elmulasztott képzési 

alkalmanként mindösszesen 2.000,- Forint, azaz kettőezer forint kötbér fizetésére kötelezhető. A kötbér teljes 

hónapra eső összegét a Résztvevő, illetve Törvényes Képviselő a Szervező által kiállított számla alapján köteles 

megfizetni. 

 

Amennyiben Szervező valamely képzési napon vagy élményprogramon a jelen Szerződés alapján Résztvevő részére 

étkezési lehetőséget biztosít, Résztvevő eseti távollétének jelzésére és az étkezési lehetőség lemondására a tárgyi 

héten, szerdai napon 12 óráig jogosult. A jelen bekezdésben meghatározott határidőn túli lemondás esetén a 

Résztvevő vagy helyette, képviseletében a Törvényes Képviselő késedelmesen lemondott étkezésenként 

mindösszesen 2.000,- Forint, azaz kettőezer forint kötbér fizetésére kötelzhető. A kötbér teljes hónapra eső összegét 

a Résztvevő, illetve Törvényes Képviselő a Szervező által kiállított számla alapján köteles megfizetni. 

 

 

IV. Adatvédelem 

 

21. Felek rögzítik, hogy Szervező az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) 3. § 10. pontja és az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.)(a 

továbbiakban: „GDPR”) értelmében adatkezelőnek minősül a Résztvevő rendelkezésére bocsátott személyes adatai 

vonatkozásában. A Szervező adatkezelési tevékenységét kizárólag a jelen Szerződés teljesítése érdekében, e célhoz 

kötötten és azzal arányos mértékben, hozzájárulás alapján végzi. 

22. Résztvevő és Törvényes képviselője kijelentik, hogy az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott, 

hozzájáruláson alapuló adatkezelésekhez hozzájárulásukat jelen szerződés aláírásával megadják. Ennek 

figyelembevételével Törvényes képviselő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az MCC által működtetett Mathias 

Corvinus Collegium vezetése és adminisztratív személyzete a jelen szerződés teljesítése érdekében a jelen 

szerződésben, illetve azzal összefüggésben a saját és a Résztvevő megadott személyes adatait megismerje és a jelen 

szerződés keretei között az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célból kezelje. 

23. A Törvényes képviselő jelen szerződés aláírásával elfogadja, hogy az MCC a szakmai programjának 

megismertetése, illetve népszerűsítése céljából a Résztvevőről kép-, videó-, illetve hangfelvételt készíthet, amely 

keretében vállalja, hogy együttműködik az MCC-vel. 

A fentiekre való tekintettel a Törvényes képviselő a jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy 

az MCC Résztvevőről a Képzéssel és a Képzés népszerűsítésével, megismertetésével összefüggésben, illetve ezen 

célokból – az MCC oldalán felmerülő ilyen igény esetén – kép-, videó-, illetve hangfelvételt készítsen, illetve azt 
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ilyen célból felhasználja, azokat az általa kezelt, működtetett, illetve számára fenntartott közösségi média és online 

platformokon (különösen: Youtube, Facebook, Instagram, Mathias Corvinus Collegium és a FIT Program honlapja) 

szerepeltesse, feltüntesse, lejátssza és közvetítse. 

24. A jelen Szerződés szerinti adatkezeléshez kapcsolódó részletes tájékoztatást Szervező a jelen Szerződés 4. 

sz. mellékletét képező adatkezelési tájékoztató átadásával adja meg. 

 

25. Amennyiben a Törvényes képviselő által rendelkezésre bocsátott adatokban változás áll be, köteles a 

Szervező részére azokat a változást követő 8 (nyolc) napon belül jelezni. Az adatokban bekövetkező változás nem 

eredményezi a jelen szerződés módosítását. 

 

26. Törvényes képviselő a 23. pont szerinti felvételekkel kapcsolatos valamennyi jogosultságáról, vagyoni és 

nem vagyoni igényéről lemond. Törvényes képviselő tudomásul veszi, hogy a felvételekkel kapcsolatban Szervező 

irányában semmilyen követeléssel, így különösen díjigénnyel nem élhet. 

 

V. A szerződés megszüntetése 

 

27. Ha jelen szerződés eltérően nem rendelkezik, a jelen szerződés kizárólag írásban, közös megegyezéssel 

módosítható vagy szüntethető meg. Az erre irányuló jognyilatkozatot személyesen, tértivevényes ajánlott levélként 

postai úton, vagy futárszolgálattal kell kézbesíteni a másik Fél részére.  

 

28. Szervező jogosult a jelen szerződést az alábbi esetekben azonnali hatállyal felmondani: 

 

28.1. a Résztvevő a Tanulmányi Szabályzatban foglalt kötelezettségeit súlyosan megszegte, vagy ismétlődően nem 

teljesítette; 

 

28.2. a Résztvevő a Képzés során súlyosan vagy ismétlődően közösségellenes magatartást tanúsított.  

 

A felmondó nyilatkozatot személyesen, tértivevényes ajánlott levélként postai úton, vagy futárszolgálattal kell 

kézbesíteni a másik Fél részére. 

 

29. A szerződés azonnali hatályú felmondása esetén a Résztvevő a Képzésről kizárásra kerül, és elveszíti 

jogosultságát a Szervező 1.1.-1.3. pontokban meghatározott képzési egységein való részvételre. 

 

30. A 29. pontban meghatározott körülmények fennállásáról és a Résztvevő kizárásának kezdeményezéséről 

való döntést a regionális központ vezetője hozza meg a szakmai programfelelőssel egyeztetve. Szervező a döntésről 

a Törvényes képviselőt postai úton kézbesített ajánlott levél vagy futárszolgálat útján értesíti. 

 

31. Törvényes képviselő jogosult a 29. pont szerinti, kizárásról szóló döntés ellen, annak kézhezvételétől 

számított 15 napon belül a Program Tanulmányi Szabályzatban meghatározott vezetőjéhez indokolással ellátott, 

írásba foglalt fellebbezést előterjeszteni. 

 

32. A Program vezetője a fellebbezést 21 napon belül bírálja el. A Program vezetője a döntés meghozatalához 

szükség esetén meghallgathatja a Résztvevőt, a Törvényes képviselőt, illetve a kizárásról szóló döntést meghozó, 31. 

pontban megjelölt regionális központ vezetőjét. 

 

A 31. pont alapján előterjesztett fellebbezés elbírálásának ideje alatt a Résztvevő jogosult a Képzésen való 

részvételre. 
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33. Eredménytelen fellebbezés esetén a fellebbezést elbíráló döntés meghozatalát követően jogosult Szervező a 

29. pont szerinti felmondó nyilatkozatot kézbesíteni Törvényes képviselő részére. 

 

VI. Vegyes rendelkezések 

 

34. Törvényes képviselő kijelenti, hogy a Ptk. 4:146. § (2), valamint 4:161. § (1) bekezdése szerint szülői 

felügyeleti joga fennáll és jogosult a Résztvevő törvényes képviseletének ellátására. 

 

35. A jelen szerződés szerint megkövetelt nyilatkozatokat és értesítéseket – eltérő rendelkezés hiányában – 

írásban kell megtenni, és személyesen, tértivevényes ajánlott levélként postai úton, futárszolgálattal Felek fent 

meghatározott címére vagy elektronikus levél útján a Felek által egymás rendelkezésére bocsátott címére kell 

kézbesíteni. A jelen Szerződés szerinti, a Felek közötti nyilatkozatokat és értesítéseket a következő időpontokban 

kell kézbesítettnek tekinteni: 

 

a) személyes vagy futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén az átvételi elismervény, illetve a futárszolgálat 

által vezetett jegyzőkönyv címzett általi aláírása vagy az aláírás megtagadása napján (az aláírás megtagadásáról 

jegyzőkönyvet kell felvenni); 

b) tértivevényes ajánlott levélben történt postai küldemény esetén a tértivevényen szereplő átvételi időpontban, 

illetve az átvétel hiányában a küldemény kézbesítésének megkísérlésétől számított 5. (ötödik) munkanapon; 

c) elektronikus levélben történt kézbesítés esetén az elektronikus levél olvasásának automatikus vagy külön 

elektronikus levélben történő visszaigazolása időpontjában, visszaigazolás hiányában a kézbesítést követő 5. (ötödik) 

napon. 

 

36. Jelen szerződés aláírásának napján lép hatályba és a Képzés 6. pontban meghatározott időtartamára szól. 

 

37. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

Szerződő felek a jelen szerződést, mely három, egymással megegyező példányban készült, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt helybenhagyólag írják alá. 

 

Budapest, 2022. 09. 24. 

 

______________________________    __________________________ 

Mathias Corvinus Collegium Alapítvány     … 

 képviseletében: Fehérpataky Balázs     Törvényes képviselő 

Szervező 

 

 

 

 

Mellékletek: 1. Oktatási Terv 

   2. Tanulmányi Szabályzat 

   3. Házirend 

   4. Adatkezelési tájékoztató 

   5.  Részvételi szerződést megszüntető megállapodás 

6.  Tűz- és balesetvédelmi szabályok 
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