
KÉPZÉSI  SZERZŐDÉS

Amely  létrejött egyrészről Zang Exclusive Kft. (székhelye: 1121 Budapest, Normafa út 50., 
Cg.sz: 01-09-893232, adószáma: 14196014-2-43, Képviseli: Kuller József ügyvezető igazgató), 
mint a belső vállalati képzés szervezője (a továbbiakban: ZANG) 
és másrészt

Név:…………………………………………………........................
Születéskori név:…………………………………………………..
Születési idő: ……………………………………............................
Anyja neve:…………………………………………………….......
Születési hely:……………………………………............................
Lakóhelye:………………………………………………………….

mint a képzésben résztvevő hallgató (továbbiakban a Hallgató) között, alulírott helyen és napon, 
az alábbi feltételekkel:

1. ZANG e szerződés keretein belül biztosítja, hogy a Hallgató előzetes jelentkezése alapján 
egy alkalommal részt vegyen az ún. „Take-Off” Szakmai Konferencián, valamint az 
előadást követő 4 hetes, alapinformációkat nyújtó előadássorozaton („Alapképzés I–IV.”). 
Az Alapképzések jelenleg hétfőnként kerülnek megrendezésre, alkalmanként 3 órában. 
Hallgató csak a „Take-Off” Szakmai Konferencián történt személyes részvétele után 
jogosult látogatni ZANG bármilyen más képzését, oktatását – ideértve az Alapképzést is.

2. Az 1. pontban meghatározott előadások és rendezvények meghallgatása után a ZANG 
által szervezett további, heti rendszerességű elméleti és gyakorlati képzéseken a Hallgató 
a ZANG által kijelölt gyakorlatvezető meghívásával vehet részt, 8 alkalommal, maximum 
jelen szerződés lejártáig.

3. A gyakorlati képzés tematikáját a ZANG által kijelölt Gyakorlatvezető jogosult 
meghatározni. A gyakorlati képzés a szakmai oktatók bevonásával, és a Hallgató 
lehetséges Brand Partneri tevékenységét a jövőben irányító értékesítés–szervezőjének 
(továbbiakban: a Szakmai Vezetőjének) közvetlen irányításával történik. A Hallgató 
köteles teljesíteni a Gyakorlatvezető vagy a Szakmai Vezető által meghatározott 
feladatokat. 

 A gyakorlati képzés helyszíne: 1023 Budapest, Lajos u. 26.
 A gyakorlati képzés időpontja: minden hétfőn 17-20 óráig. 
 ZANG jogosult  az időpontot (főleg amennyiben bármelyik hétfőn munkaszüneti nap 
 lenne) és a helyszínt előzetes értesítés mellett egyoldalúan módosítani.

4. A jelen szerződés hatálya alatt a Hallgató alanyi jogon jogosult és egyben köteles a 
Gyakorlatvezető vagy a Szakmai Vezető által előírt további elméleti utóképzéseken, 
felkészítő találkozókon (meetingeken) és megfigyelőként az ügyfélbeszélgetéseken részt 
venni.
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5. A Hallgató a gyakorlati képzést követően, a képzés során tanúsított általában elvárható 
magatartás és felkészültség alapján alanyi jogot szerez arra, hogy  a Zang Exclusive Kft.-
vel, illetve a ZANG – Első Magyar Alkusz Kft.-vel létrejött előzetes megállapodása 
alapján a nevezett cégekkel (a továbbiakban: ZANG Company) megbízási szerződést 
kössön.

6. ZANG Company a Hallgató által képviselt vállalkozással, vagy Hallgatóval mint egyéni 
vállalkozóval megbízási szerződést köt és egyúttal regisztrálja a PSZÁF regiszterbe, 
amennyiben a Hallgató teljesíti a regiszterbe kerülés jogszabályban meghatározott 
feltételeit, és bemutatja a PSZÁF nyilvántartásába történő felvételhez szükséges 
dokumentumokat.

7. A jelen szerződés a megbízási szerződés megkötésének napjával, illetve a megbízási 
szerződés megkötésének hiányában a jelen szerződés aláírásától számított 90 nap 
elteltével megszűnik. 

8. A Hallgató tudomásul veszi és elfogadja, hogy az ügyfelekre, a Brand Partnerekre, a 
szervezeti felépítésre és működésre vonatkozó adatok, a képzési anyagok, valamint az 
üzleti tevékenység során alkalmazott  módszerek a ZANG Company  know-how-jának, 
üzleti titoknak minősülnek. A Hallgató kijelenti, hogy a törvényekkel is védett 
valamennyi magán és üzleti titkot megtartja a jelen szerződés időtartamára és annak 
megszűnése után is időbeli korlát nélkül. A titoktartási kötelezettség megsértéséért a 
Hallgató a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. 
évi LVII. törvény, a Polgári Törvénykönyv és a Büntető Törvénykönyv szabályai szerint 
felel.

9. Hallgató tudomásul veszi, hogy amennyiben gyakorlati képzése folyamán Szakmai 
Vezetője kíséretében ZANG ügyféllel találkozik, köteles az ügyfelek személyes 
adatvédelméről gondoskodni. Az ilyen módon tudomására jutott  személyes, illetve az 
ügyfél gazdálkodására, vagyoni helyzetére, személyi körülményeire, biztosítási 
szerződéseire vonatkozó adatok biztosítási titkot képeznek, melyet Hallgató időbeli 
korlátozás nélkül köteles megőrizni.  

10. A jelen szerződésből keletkező jogvita esetére a felek kikötik a Budai Központi Kerületi 
Bíróság, illetve a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét. A jelen szerződésben 
nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok az irányadók.

A felek a szerződést elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag 
írták alá.

Kelt: Budapesten, 20..... év……………….hó……napján

................................................................
ZANG

................................................................
Hallgató
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