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FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ 
 
 
I. A FELNŐTTKÉPZŐ 
 

- neve: SYNLAB Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság 
- székhelye: 1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7. 
- cégjegyzékszáma: 01-09-923956 
- adószáma: 14872925-2-43 
- képviseletre jogosult személy neve: Lévai Richárd, ügyvezető 
- felnőttképző nyilvántartási száma: B/2021/002373 

 
II. A KÉPZÉS ÁLTALÁNOS ADATAI 

 
A képzés megnevezése: 
 SYNLAB Labordiagnosztikai Képzés 
 
A képzés óraszáma: 
 30 óra (18 óra kontakt – 12 óra e-learning) 
 
A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum: 
 tanúsítvány, valamint SYNLAB tanúsítvány 

 
A képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja: 

- A képzés online írásbeli vizsgával zárul. 
- A képzés során lehetőség van folyamatos kérdésfeltevésére és azok írásban és/vagy az 

előadások alatt szóban megválaszolásra kerülnek. 
- A teljesítmény értékelése írásbeli vizsga formájában kerül sor. A vizsgát megelőzően a 

Résztvevő számára konzultációs lehetőség biztosított.  
- A vizsga anyaga kizárólag a képzésen elhangzott és a kiadott video anyagokban elhangzó 

ismeretekre terjed ki.  
- A vizsga célja annak mérése, hogy a Résztvevő milyen mértékben értette meg és sajátította 

el az átadott szakmai anyagot. A vizsga tesztfeladatból, írásban kifejtendő feladatból és 
esettanulmányból áll. 

- A vizsga eredményéről a résztvevők írásos visszajelzést kapnak. 
- A vizsga minősítése:  

o 50 % felett: megfelelt 
o 0-50%: nem felelt meg.  
o A vizsga kétszer megismételhető.  

- A képzéshez külön, jogszabályban meghatározottak szerint vizsga nem kapcsolódik. 
 

A megengedett hiányzás mértéke: 
- kontaktórak 33 %-a (6 tanóra) 
- a megengedett hiányzás mértékének túllépése esetén a képzésben részt vevő személyt 

érintő következmények: a képzésben részt vevő személy (Résztvevő) kizárható a képzési 
folyamatból vezetői döntés alapján. 
 

A képzésben részt vevő személy és a felnőttképző szerződésszegésének következményei: 
- A felek között létrejövő felnőttképzési bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja, 

amennyiben 
o a képzésben részt vevő személy az oktatásban, Képzésben való részvételre egészségileg 

alkalmatlanná vált, 
o a képzésben részt vevő személy fizetési hátralékát a felnőttképző felszólítása ellenére 

sem teljesíti vagy 
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o a képzésben részt vevő személy a kontaktórákról a Képzési programban meghatározott 
időnél igazolatlanul többet mulasztott. 

- A fentebb fel nem sorolt azon egyéb esetekben, amikor valamely fél megszegi a 
felnőttképzési szerződésben foglalt kötelezettségét (szerződésszegést követ el), a másik 
fél köteles egy alkalommal írásban, 8 napos határidő tűzésével felszólítani a szerződésszegő 
Felet a szerződésszegés orvoslására. Amennyiben a szerződésszegő fél a 
szerződésszegését határidőben nem orvosolja, a másik fél a felnőttképzési szerződést 
azonnali hatállyal felmondhatja.  

- A képzésben részt vevő személ jogszerű felmondása esetén a képzésben részt vevő személy 
a képzési díj arányos részét a felnőttképzőtől visszakövetelheti. A felnőttképző jogszerű 
felmondása esetén a képzésben részt vevő személy a képzési díjat vagy annak részét nem 
követelheti vissza. 

 
III. A KÉPZÉS EGYEDI ADATAI 

 
A képzés helye(i): 

kontaktóra: Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem 1123 Budapest, Alkotás u. 42-48  
- e-learning: képző által biztosított e-learning felület 

 
A képzés első képzési napja: 

- 2023. január 18.  
 
A képzés befejezésének tervezett időpontja: 

- 2023. március 10. 
 
A képzés haladásának tananyagegységekre bontott ütemezése:  

- A kontaktórák tervezett időpontja: 3 alkalommal szerdánként 14:00-19:00 között.  
- A végső ütemezést (témák/előadások dátuma és időpont) az első képzési nap előtt kapják 

meg a képzésben részt vevő személyek, továbbá a https://www.synlab.hu/academy 
honlapon is elérhető lesz. 

 
Konzultáció időpontja: 

- 2023. január 18 - március 10. 
 
A képzési díj: 

- figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását, valamint a képzési díj 
megfizetésének a képzés megvalósítása teljesítésével arányban álló ütemezését - mértéke  
o egy összegben: 100.000 Ft (magába foglalja a vizsga díját is) 
o vizsgadíj: a képzési díj tartalmazza 
o javító- vagy pótlóvizsga díja: a képzési díj tartalmazza 
o ismételt vizsga: 0 Ft 
o fizetésének ütemezése: egy összegben 

- A képzésben részt vevő személy vagy költségviselője fizeti, átutalással. 
- A képzés sem részben, sem egészben nem költségvetési vagy európai uniós források 

terhére valósul meg.  
 
Jelentkezés módja: 

- Online, amely a https://www.synlab.hu/academy honlapon a „Jelentkezés” gomb 
kattintásával érhető el. 
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FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS 
 
 
1. Felek 

 
1.1. A jelen szerződés létrejött egyrészről 

 

Felnőttképző neve SYNLAB Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhelye 1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7. 

Cégjegyzékszáma: 01-09-923956 

Adószáma 14872925-2-43 

Képviseletre jogosult személy neve Lévai Richárd, ügyvezető 

Felnőttképző nyilvántartási száma B/2021/002373 

 mint felnőttképző (a továbbiakban: „Felnőttképző”) 

 
másrészről 
 

Családi és utóneve(i) […] 

Születési családi és utóneve(i) […] 

Születési helye […] 

Születési ideje […] 

Anyja születési családi és utóneve(i) […] 

Elektronikus levelezési címe […] 

Legmagasabb iskolai végzettsége  Végzettség nélkül 
 Általános iskolai végzettség 
 Középfokú végzettség és gimnáziumi érettségi 

(gimnázium) 
 Középfokú végzettség és középfokú szakképesítés 

(szakgimnázium, szakképző iskola, szakiskola) 
 Középfokú végzettség és középfokú szakképzettség 

(technikum) 
 Felsőfokú végzettségi szint és felsőfokú szakképzettség 

(felsőoktatási intézmény) 
 Felsőoktatási szakképzés (felsőoktatási intézmény) 

 mint képzésben részt vevő személy (a továbbiakban: 
„Résztvevő”) 

 
(a Felnőttképző és a Résztvevő a továbbiakban egyenként: „Fél”, együttesen: „Felek”) között az 
alulírott helyen és időben és alábbi feltételek szerint: 

 
2. Felnőttképzési jogviszony 

 
2.1. A Felek megállapítják és tudomásul veszik, hogy jelen dokumentum felnőttképzési jogviszony 

létrehozására irányuló, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény („Fktv.”) alapján megkötött 
felnőttképzési szerződés. 

 
3. A képzés alapadatai 

 

3.1. A képzés megnevezése: 
SYNLAB Labordiagnosztikai Képzés (a továbbiakban: 
„Képzés”) 

3.2. A Képzés helye(i) 

Kontaktóra:  
Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem 
1123 Budapest, Alkotás u. 42-48  
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E-learning: 
Felnőttképző által biztosított e-learning felület 

3.3. A Képzés óraszáma 30 óra (18 kontakt óra + 12 e-learning) 

3.4. A Képzés első képzési napja 2023. január 18. 

3.5. A Képzés befejezésének 
tervezett időpontja 

2023. március 10. 

3.6. A Képzés elvégzésével 
megszerezhető dokumentum 

Tanúsítvány 

3.7. Tanúsítvány kiállítását a 
Résztvevő 

 nem kéri 
 kéri 

3.8. Amennyiben a tanúsítvány 
kiállítását kéri, a tanúsítvány 
formájának kérése 

 papír alapú 
 elektronikus úton megküldött, minősített elektronikus 

aláírással és minősített időbélyegzővel ellátott 

3.9. A Képzés során nyújtott 
teljesítmény ellenőrzésének, 
értékelésének módja 

A képzés során lehetőség van folyamatos kérdésfeltevésére 
és azok írásban és/vagy az előadások alatt szóban 
megválaszolásra kerülnek. 
A teljesítmény értékelése írásbeli vizsga formájában kerül 
sor. A vizsgát megelőzően a Résztvevő számára 
konzultációs lehetőség biztosított.  
A vizsga anyaga kizárólag a képzésen elhangzott és a kiadott 
video anyagokban elhangzó ismeretekre terjed ki.  
A vizsga célja annak mérése, hogy a Résztvevő milyen 
mértékben értette meg és sajátította el az átadott szakmai 
anyagot. A vizsga tesztfeladatból, írásban kifejtendő 
feladatból és esettanulmányból áll. 
A vizsga eredményéről a résztvevők írásos visszajelzést 
kapnak. 
A vizsga minősítése:  
- 50 % felett: megfelelt 
- 0-50%: nem felelt meg 
A vizsga kétszer megismételhető. 

3.10. A Képzéshez vizsga  kapcsolódik 

3.10.1 A vizsgára bocsátás 
feltétele 

A megengedett hiányzás mértékének betartása. 

3.11. A megengedett hiányzás 
mértéke 

 Az összes kontaktóra 33 % -a, azaz 6 tanóra 

3.12. A megengedett hiányzás 
mértékének túllépése esetén a 
képzésben részt vevő személyt 
érintő következmények 

A Résztvevő kizárható a képzési folyamatból, vezetői döntés 
alapján. 

 
4. A Képzés haladásának tananyagegységekre bontott ütemezése 

 
4.1. A Képzés tananyagegységei, ezek óraszáma, időpontja ütemezése részletes kimutatását a jelen 

szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. 
 

5. Felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások 
 
5.1. A Résztvevő kijelenti, hogy a Felnőttképző által biztosított felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó 

szolgáltatásokról a szükséges tájékoztatást megkapta, melyek közül a következők igénybevételét kérte: 
 

Előzetes tudásmérést a Résztvevő 
 igényelt 
 nem igényelt 

Tudásmérés eredménye 
 megfelelt 
 nem felelt meg 
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Egyéb felnőttképzési tevékenységhez 
kapcsolódó szolgáltatást a Résztvevő 

 igényelt 
 nem igényelt 

6. A képzési díj 
 

6.1. A képzési díj, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását, valamint a képzési díj 
megfizetésének a képzés megvalósítása teljesítésével arányban álló ütemezését: 
 

összege (bruttó) 100.000 Ft 

ebből vizsgadíj (bruttó) A képzési díj tartalmazza 

javító- vagy pótlóvizsga díja (bruttó) A képzési díj tartalmazza 

sikertelen vizsga megismétlésének 
díja (bruttó) 

0Ft 

mulasztott foglalkozás pótlásának 
díja (bruttó) 

0Ft 

fizetésének módja átutalás 

fizetésének ütemezése egyösszegben 

költségviselője  
 Munkáltató (vállalkozás) 
 Résztvevő 
 Egyéb: […] 

költségviselő  
- neve / cégneve 
- lakcíme / székhelye 
- adóazonosító jele / adószáma: 

 
[…] 
[…] 
[…] 

a Képzés (részben vagy egészben) 
költségvetési vagy európai uniós 
források terhére valósul meg 

X nem 
 igen 

a támogatás ténye, megnevezése:  
a támogatás összege: 

A Képzéshez ösztöndíj kapcsolódik  X nem 
 igen 

a képzés keretében nyújtott ösztöndíj folyósításának 
feltételei: - 
a képzés keretében nyújtott ösztöndíj összege: - 

 
7. Felnőttképző jogai és kötelezettségei 
 
7.1. A Felnőttképző 

 
a) vizsgálja az előzetesen megszerzett tudás beszámításának lehetőségét, intézkedik annak 

érvényesítéséről, 
b) biztosítja a képzés sikeres elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, 
c) kötelezettséget vállal arra, hogy költségvetési vagy európai uniós források terhére megvalósuló 

belső képzés vagy jogszabály alapján szervezett oktatás, képzés esetén a támogatás teljes 
időtartama alatt nyilvántartási számmal rendelkező képzőként szerepeljen a felnőttképzők 
nyilvántartásában a Fktv. alapján, 

d) jelen szerződésben foglaltak szerint folyamatosan felügyeli a Képzésben résztvevő Képzéssel 
kapcsolatos tevékenységét, amely, ha a szerződésben foglaltaknak megfelelően teljesül, úgy 
számára képzésben résztvevő kérésére a képzés elvégzéséről tanúsítványt állít ki, 

e) a Képzésben résztvevőkről nyilvántartást vezet, a képzés dokumentumait a vonatkozó 
felnőttképzési jogszabályokban rögzített időtartamig irattározza, 

f) a Képzéssel kapcsolatos valamennyi bejelentési/jelentési kötelezettségének eleget tesz. 
 
8. A Résztvevő jogai és kötelezettségei 
 
8.1. A Résztvevő 
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a) vállalja, hogy jelen szerződésben foglaltakat betartja, szükség esetén előzetes tudásszint 
felmérésen vesz részt, melynek beszámítható óraszámát a képző előzetesen meghatározza, 

b) a tanórákon aktívan részt vesz, továbbá a megengedett hiányzás mértékét nem lépi túl, 
c) tudomásul veszi, hogy a házirend be nem tartása, vagy ismétlődő súlyos fegyelemsértés esetén a 

Képzésről kizárható, 
d) a jelen szerződésben szabályozott költségeken felül felmerülő többletköltség megfizetésére nem 

kötelezhető, 
e) jelenléti íven megjelenését minden kontakt órás foglalkozási napon aláírásával hitelesíti, 
f) tudomásul veszi, hogy amennyiben az órák látogatását elmulasztja, illetve a Képzésből kimarad az 

nem jelent mentességet a képzési díj megfizetése alól és ez nem ad lehetőséget a már befizetett 
képzési díj visszafizetésére, 

g) ezen szerződés aláírásával elismeri, hogy a Képzésről szóló teljes körű tájékoztatást (a felnőttképzők 
nyilvántartásában szereplő nyilvántartási szám, képzési tájékoztató, ár, ütemezés, fizetési feltételek, 
ügyfélszolgálati rend, panaszkezelés, képzési tartalma, felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó 
szolgáltatások igénybevételének módja, adatkezelési információk, Felnőttképző adatszolgáltatása, 
jogorvoslat lehetőség szerződésszegés esetén) megismerte, tudomásul veszi, hogy a képzési díj 
kiegyenlítésének elmulasztása, az esetleges vizsgák elmulasztása vagy sikertelen teljesítése esetén 
számára tanúsítvány nem adható ki. 

 
9. Adatkezelés 

 
9.1. A Résztvevő hozzájárul, hogy a Felnőttképző a személyes adatait az adatvédelemről szóló jogszabályok 

szellemében nyilvántartás céljából kezelje és megőrizze az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács 
2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) előírásai szerint.  
 

9.2. A Felnőttképző kezeli a Résztvevő jelentkezési lapon, képzési igényt jelző üzeneten, illetve jelen 
dokumentumon szereplő természetes személyazonosító adatait, oktatási azonosítóját, elektronikus 
levelezési címét és legmagasabb iskolai végzettségére vonatkozó adatát, valamint a Képzéssel 
összefüggő adatokat, amelyek a Résztvevő legmagasabb iskolai végzettségével, szakképesítésével, 
szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével, a Képzésbe történő belépésével és a Képzés 
elvégzésével, illetve a Képzés elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével, a Képzés során 
történő értékelésével és minősítésével, a Képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az 
igénybe vett képzési hitellel kapcsolatosak. 

 
9.3. A Felnőttképző a fent meghatározott személyes adatokat a jelen szerződés megkötésétől számított 8. 

év utolsó napjáig kezeli, amely  
 

a) adatkezelés célja: a képzési folyamat lebonyolításának elősegítése; 
b) adatkezelés jogalapja: jogszabályi felhatalmazás, a Fktv., 21.§. 

 
9.4. A jelen szerződés megkötésétől számított 8. év utolsó napja után (visszavonásig) kezelt adatok esetén 

az 
a) adatkezelés célja a Fktv. hatálya alá tartozó Képzés utókövetése, új képzési ajánlatok, a Résztvevő 

„garanciális” ügyintézése; 
b) adatkezelés jogalapja: a Felnőttképző jogos érdeke. 

 
9.5. A felnőttképzési államigazgatási szerv az adatokról és a Felnőttképző által kiállított tanúsítványról – a 

Fktv. 20. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzés és a pályakövetési rendszer működtetése céljából - 
elektronikus nyilvántartást vezet és a nyilvántartás adatait azok keletkezésétől számított ötvenedik év 
utolsó napjáig kezeli. A felnőttképzési államigazgatási szerv a tanúsítványokat tartalmazó központi 
nyilvántartás adatait azok keletkezésétől számított ötvenedik év utolsó napjáig kezeli, azt követően 
pedig azokat átadja az illetékes levéltárnak, és az átadott vizsgatörzslapok nyilvántartási adatait törli. 
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9.6. A kezelt adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra 
alkalmatlan módon átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi 
azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók. 

 

9.7. Képzésben résztvevő tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a képzésben részt vevő személyes jelenlétét 
nem igénylő kontaktórás foglalkozás vagy nem kontaktórás foglalkozás esetén a Felnőttképző a képzés 
megvalósításának dokumentálása céljából a résztvevők listájáról képernyőfotót készíthet, mely 
képernyőfotón a résztvevő neve, esetleg arcképe is látható. Résztvevő az elkészített képekkel 
kapcsolatban semmilyen további igényt nem támaszt. 

 
10. A felnőttképzési szerződés szünetelése, felmondása, szerződésszegés 

 
10.1. A felnőttképzési jogviszony a Felek erre vonatkozó megállapodása alapján szünetel. A szünetelés alatt 

egyik Felet sem illetik, illetve terhelik a felnőttképzési jogviszonyból fakadó jogok, illetve 
kötelezettségek. 
 

10.2. A jelen szerződést a Résztvevő felmondhatja. A felmondás jogának korlátozása vagy kizárása semmis. 
 

10.3. A jelen szerződést bármelyik Fél azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben 
 

a) a Résztvevő az oktatásban, Képzésben való részvételre egészségileg alkalmatlanná vált, 
b) a Résztvevő fizetési hátralékát a Felnőttképző felszólítása ellenére sem teljesíti vagy 
c) a Résztvevő a kontaktórákról a Képzési programban meghatározott időnél (3.12. pont) igazolatlanul 

többet mulasztott. 
 

10.4. A 10.3. pontban fel nem sorolt azon egyéb esetekben, amikor valamely Fél megszegi a jelen 
szerződésben foglalt kötelezettségét (szerződésszegést követ el), a másik Fél köteles egy alkalommal 
írásban, 8 napos határidő tűzésével felszólítani a szerződésszegő Felet a szerződésszegés orvoslására. 
Amennyiben a szerződésszegő Fél a szerződésszegését határidőben nem orvosolja, a másik Fél a jelen 
szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.  
 

10.5. A Résztvevő jogszerű felmondása esetén a Résztvevő a képzési díj arányos részét a Felnőttképzőtől 
visszakövetelheti. A Felnőttképző jogszerű felmondása esetén a Résztvevő a képzési díjat vagy annak 
részét nem követelheti vissza. 

 
10.6. Amennyiben a Résztvevő a megengedett hiányzás mértékét meghaladóan mulasztja el az órákat, úgy a 

Résztvevőt a jelen szerződés 3.12. pontjában foglalt következmény terheli.  
 

11. Panaszkezelés 
 

11.1. A Résztvevő kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötése előtt megismerte a Felnőttképző 
panaszkezelési szabályzatát, amely tartalmaz minden szükséges adatot és leírást a panasz-felvétellel és 
-kezeléssel kapcsolatban. A Felek megállapodnak, hogy bármely panasz esetén a panaszkezelési 
szabályzat szerint kell eljárniuk. 
 

12. Felnőttképzési államigazgatási szerv tiltása 
 
12.1. Amennyiben a Felnőttképző felnőttképzési tevékenységét megtiltják, illetve a felnőttképzési 

tevékenységtől eltiltják, úgy az elrendelő határozata véglegessé válását követő harminc napon belül a 
Felnőttképző köteles a jogellenes tevékenység időszaka alatt beszedett képzési díj, valamint a Képzés 
kapcsán felmerült igazolt költség jegybanki alapkamat másfélszeresével növelt összegének a díjat és 
költséget megfizető részére történő visszafizetésére. A Résztvevő egyéb jogcímen térítésre (kártérítés, 
kártalanítás, költségtérítés, stb.) nem tarhat igényt. 

 
13. Hatály 
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13.1. A jelen megállapodás annak mindkét Fél általi aláírása napján lép hatályba. A jelen szerződés hatályba 

lépésével egyidejűleg a Felek között korábban létrejött bármely szóbeli vagy írásbeli megállapodás 
hatályát veszti. 
 
 
 

14. Záró rendelkezések 
 
14.1. A Felek a jelen szerződés tartama alatt minden tekintetben a másik Fél érdekeit is szem előtt tartva, a 

jóhiszeműség és az együttműködés kölcsönös kötelezettségének figyelembevételével járnak el. Ennek 
során a Feleket kölcsönös tájékoztatási, értesítési és figyelem-felhívási kötelezettség terheli minden 
olyan körülmény tekintetében, amely a szerződésszerű teljesítést befolyásolhatja. 
 

14.2. Amennyiben a jelen szerződés valamely rendelkezése érvénytelen, végrehajthatatlan vagy azzá válna, 
úgy ez az egyéb rendelkezéseket nem érinti. A Felek kötelesek ebben az esetben mindent megtenni 
annak érdekében, hogy az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést olyan rendelkezéssel 
helyettesítsék, amely az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés gazdasági tartalmához 
legközelebb áll. 
 

14.3. A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződéssel kapcsolatos bármely vitás kérdésük esetén peren 
kívüli megegyezésre törekszenek, esetleges jogvitájuk esetére a felek kölcsönösen alávetik magukat 
Felnőttképző székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének. 

 
14.4. Jelen szerződés két egymással mindenben megegyező eredeti példányban készül. A Résztvevő a jelen 

szerződés aláírásával megerősíti, hogy a jelen szerződés egy eredeti példányát átvette.  
 

14.5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 
valamint a Fktv. rendelkezései irányadók. 

 
A jelen szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták.  
 
Budapest, 2022. február […] 
 
 
 
 
 
 
 

Felnőttképző 
SYNLAB Hungary Kft. 

képviseletében: Lévai Richárd, ügyvezető 

 Résztvevő 
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