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FOGYASZTÓVÉDELMI 
ALAPKÉPZÉS 

Előadónk: 

Siklósi Máté 
fogyasztóvédelmi szakértő  
CP Contact Kft. 
 
 
 

 
Időpont és helyszín: 

2014. május 27. szerda  
9 -16 óráig. 
Regisztráció 8.30 órától. 
 
Hotel Tulip Inn Millenium *** 
1089, Budapest, Üllői út 94-98. 

 
 
Részvételi díj: 

24 900 Ft + áfa / fő 
Ebéd igényelhető: 3000 Ft + Áfa/ fő 
 
 

 
Jelentkezési feltételek: 

A jelentkezés, fizetési kötelezettséget 
von maga után. A részvételi díjat 
számlánk alapján szíveskedjen utalni.  
 
A részvételi díj tartalmazza a reggeli 
büfé, az üdítők, kávé költségeit, 
melyek közterheit a résztvevő 
cégének kell megfizetni. Ezért a 
számlát megbontjuk felnőttoktatásra 
és étkezésre.  
 
Lemondást csak írásban fogadunk el a 
rendezvényt megelőző 3. munkanapig. 
Ezt követő lemondás esetén a 
részvételi díj 50% + áfa költségét 
adminisztrációs díjként számlázzuk. 
Lemondás hiányában a teljes 
részvételi díjat kiszámlázzuk.  
 
 
 
 
 
 
 
FMK nyilvántartási számunk: 00126-2010.  
Intézmény akkreditációs lsz.: AL-2536 

 
Ajánló: 

A fogyasztóvédelmi alapképzés során szakértő előadónk, Siklósi Máté 
ismerteti a fogyasztóvédelmi jogszabályokat, esettanulmányokon 
keresztül segíti azok megértését, helyes alkalmazását. A képzést 
elsősorban a kereskedelemben dolgozók számára ajánljuk, 
kifejezetten alkalmas kisebb és nagy cégek munkatársainak 
fogyasztóvédelmi alapképzéseként. A képzésen részt vevő személy 
képes lesz helyesen és önállóan reklamációt kezelni, panaszt kezelni, 
észrevenni a fogyasztóvédelmi szempontból kritikus pontokat. A 
képzés vizsgával zárul. A vizsgatesztet sikeresen kitöltő résztvevők 
TANÚSÍTVÁNYT kapnak a képzés elvégzéséről. 
 

Témakörök: 

Általános bevezetés, a fogyasztóvédelmi szabályok háttere, azok 
indoka ▪ Miben változtak a fogyasztóvédelmi szabályok 2014-ben? ▪ A 
fogyasztóvédelmi hatóság eljárási szabályai – hogyan ellenőriznek, 
mit néznek, miért bírságolnak? ▪ Szavatosság, jótállás – miért ne 
hívjuk garanciának, mi mit jelent? ▪ Szavatosság, jótállás: mikor 
utasítható el a reklamáció, mikor nem? ▪ Új fogalmak: 
termékszavatosság és kellékszavatosság ▪ Helyes jegyzőkönyv 
felvétele hibás termék visszavételénél ▪ Helyes tartalmú jótállási 
jegy készítése, kitöltése ▪ Panaszkezelés: miért biztonságosabb az 
írásbeli panasz, mint a szóbeli? ▪ Panaszkezelés: miért lesz szinte 
minden bírság és vizsgálat panaszból?  ▪ Hogyan kezeljük 
eredményesen a fogyasztói panaszokat? ▪ Hogyan lesz milliós bírság a 
reklámból – tisztességtelen hirdetések ▪ Árfeltüntetési megoldások 
helyesen – akciók, kedvezmények, kuponok, egységár ▪ Konzultáció 
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System Media Oktató és Tanácsadó Kft. ▪ Tel: 787-7570 ▪ Fax: 788-26-65 ▪  
E-mail: szervezes@systemmedia.hu ▪ Web: http://systemmedia.hu  

 

 Cégnév:  ........................................................................................  
 

 Cím:   ...........................................................................................  
 

 Jelentkező neve:   ............................................................................  
 

 Beosztás:  ................................  E-mail:  ...........................................  
 

   Telefon:  ...............................  Fax:  ...............................................  
 

Ebédet kérek:    �                                       Vegetáriánus menüt kérek: � 
 

A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni! 
Elektronikus számlát kérek:   �     E-mail cím: ..........................................   

Hozzájárulok, hogy a jövőben személyre szólóan küldjék meg oktatási tájékoztatójukat, 
valamint hogy a System Media Kft. a rendezvényen az előadásról kép- és hanganyagot 
rögzítsen, és azt oktatási céljaira felhasználja. A jelentkezési feltételeket 
elfogadom: 

 
 
Kelt: 2015.…………………………….    P. H. ……………………………………………………….  

 


