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FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

I. A képzés általános adatai  

I.1. A képzés megnevezése BIOLÓGIAI ALAPISMERTEK 

I.2. A képzés óraszáma 20 óra 

I.3. 
A képzés elvégzésével megszerezhető 

dokumentum 
Tanúsítvány 

I.4. 
A képzés során nyújtott teljesítmény 

ellenőrzésének, értékelésének módja 

Fejlesztő értékelés 

 

 

I.5. 
A képzéshez jogszabályban 

meghatározottak szerint vizsga 

 nem kapcsolódik 

 kapcsolódik; a vizsgára bocsátás feltétele(i): 

 

I.6.1 A megengedett hiányzás mértéke 10 % 2 óra 

I.6.2 

A megengedett hiányzás mértékének 

túllépése esetén a képzésben részt 

vevő személyt érintő következmények 

A résztvevő kizárható a képzési folyamatból vezetői döntés 

alapján. 

I.7. 

A képzésben részt vevő személy és a 

felnőttképző szerződésszegésének 

következményei 

A felnőttképzési szerződésben foglaltak be nem tartását felek 

szerződésszegésként értelmezik.  

Szerződésszegés esetén mindkét fél részéről egyszeri (írásban is 

rögzített) felszólításnak van helye. Amennyiben a felszólított fél a 

figyelmeztetés után sem teljesít, a másik fél a szerződést azonnal 

felbonthatja.  

Képzésben résztvevő jogos panasza esetén a képzési díj arányos 

részét visszakövetelheti (amennyiben fizetési kötelezettség 

terheli); felnőttképző jogos panasza esetén képzésben résztvevőt 

a képzési díj arányos részének megtérítésére kötelezheti 

(amennyiben a résztvevőt fizetési kötelezettség terheli). 

A megengedett hiányzás mértékét meghaladóan képzésben 

résztvevővel felnőttképző az I.6.2. pontban foglaltak szerint jár el. 

I.8. Elállás a szerződéstől; felmondás 

Az elállással és a felmondással kapcsolatos eljárást a Felnőttképző 

honlapján olvasható Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 3.4.5-

3.4.6. és 4.3. pontja részletesen szabályozza. 

A tanfolyamról való kimaradás kérelmezése (felmondás) esetén a 

kérelem kézhezvételéig számított időarányos tanfolyami díj 

100%-át, valamint a hátralevő időszakra eső tanfolyami díj 50 %-

át a résztvevőnek meg kell fizetnie. 
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II. A képzés egyedi adatai  

II.1. A képzés helye(i) online 

II.2. A képzés első képzési napja 2023 január  27  

II.3. A képzés befejezésének tervezett időpontja 2023 március 3 

II.4. 

A képzés haladásának tananyagegységekre bontott ütemezése 

Képzés tananyagegysége  
óraszám 

Időpont  
(kezdés - befejezés) 

ütemezés 

Megnevezés Munkaforma 

1. Rendszertani alapok. Atomok–

molekulák–sejtek. Prokarióta és 

eukarióta sejtek 
online 2 18.30–20.00 2023. január 27. 

2. Az életműködések áttekintése. 

Autotróf és heterotróf táplálkozás. 

Baktériumok, egysejtű eukarióták 

online 2 18.30–20.00 2023. január 30. 

3. A sejttől a többsejtű szervezetig. 

Telepes és szövetes test-szerveződés. 

Algák. Gombák, zuzmók. 
online 2 18.30–20.00 2023. február 3. 

4. Mohák és hajtásos növények online 2 18.30–20.00 2023. február 6. 

5-6. Növényi szervek (alapfunkciók, 

módosulások, felépítés) online 4 18.30–20.00 
2023. február 10. 

2023. február 13. 

7-9. Állatrendszertan (evolúciós 

újítások az egyes taxonoknál) online 6 18.30–20.00 

2023. február 20. 

2023. február 24. 

2023. február 27. 

10. Evolúciós alapfogalmak.       

Szerveződési szintek. Ökológiai 

alapfogalmak 
online 2 18.30–20.00 2023. március 3. 

 

II.5. 
A képzési díj - figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását, valamint a képzési díj 

megfizetésének a képzés megvalósítása teljesítésével arányban álló ütemezését -  

II.6.1 mértéke egy összegben 40.000 Ft  

II.6.2 vizsgadíj nincs 

II.6.3 fizetésének ütemezése 
A résztvevő költségviselője fizeti a felnőttképzési szerződés 

aláírását követően egy összegben. 

II.7. 

A képzés (részben vagy egészben) 

költségvetési vagy európai uniós források 

terhére valósul meg 

 nem 

 igen1 

II.8. A képzésre való jelentkezés módja(i) 

Előjelentkezés: az Ökopszichológiai Intézet honlapján elérhető 

előjelentkezési lap kitöltésével 

A jelentkezés véglegesítéséhez szükséges: az előjelentkezés után 

emailben elküldött jelentkezési dokumentum és felnőttképzési 

szerződés kitöltése, visszaküldése, valamint a képzési díj befizetése 

2023. január 20-ig. 

 

                                                 
1  Olyan belső képzés vagy jogszabály alapján szervezett oktatás, képzés, mely részben vagy egészben az államháztartás terhére 

nyújtott költségvetési támogatásból vagy európai uniós forrásból megvalósuló oktatás vagy képzés. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgakVSmS1jYB6aZkuUGSmng6kOEDW_pAcbOTpjJrnqEktEow/viewform

