
RÉSZLETES TANDÍJTÁBLÁZAT

Előfinanszírozott forma 
kötöttségek nélkül

Előfinanszírozott forma 
álláslehetőséggel

Utófinanszírozott forma 
álláslehetőséggel

Ösztöndíjas forma 
álláslehetőséggel

A képzés díja

A képzési díj 
összetétele

Mikor kell 
majd fizetnem?

Van-e lehetőség 
részletfizetésre?

Milyen 
kötöttségekkel 
jár ez a forma?

1.550.000 Ft + ÁFA 200.000 Ft + ÁFA
1.550.000 Ft + ÁFA  helyett 

980.000 Ft + ÁFA
1.550.000 Ft + ÁFA helyett 

 1.300.000 Ft + ÁFA

Max. 2 fő / csoport

980.000 Ft + ÁFA (3 hónapos alapképzés 
díja) + 570.000 Ft + ÁFA (a 2 hónapos 

projektgyakorlat díja)

980.000 Ft + ÁFA (3 hónapos alapképzés 
díja) + 570.000 Ft + ÁFA helyett ingyenes! (a 

2 hónapos projektgyakorlat díját 
elengedjük)

980.000 Ft + ÁFA (3 hónapos alapképzés 
díja) + 570.000 Ft + ÁFA helyett 320.000 Ft + 

ÁFA (a 2 hónapos projektgyakorlat díja 
kedveményes)

2 részletben: az első 50% a 
beiratkozáskor/szerződés aláírásakor, a 

második 50% pedig a képzés 
megkezdésekor fizetendő

2 részletben: az első 50% a 
beiratkozáskor/szerződés aláírásakor, a 

második 50% pedig a képzés 
megkezdésekor fizetendő

A szerződés aláírásakor fizetendő összeg: 
500.000 Ft + ÁFA. A tandíj többi részét 

ráérsz a képzés befejezése után

A szerződés aláírásakor/beiratkozáskor 
egy összegben fizetendő

A teljes képzési díj kedvezményes

Egyéni egyeztetés alapján
Ebben a formában nincs lehetőség 

részletfizetésre
Ebben a formában nincs lehetőség 

részletfizetésre

A fennmaradó 800.000 Ft + ÁFA tandíjat a 
képzés befejezése után legkésőbb 3 

hónapon belül kell elkezdened visszafizetni, 
erre 10 hónap áll rendkezésre

Ha ezt a lehetőséget választod a döntés a te 
kezedben van, szabadon választhatsz a 

munkaerőpiacon

A képzés sikeres elvégzése után szakértő 
csapatunk segít az elhelyezkedésben. Ehhez 
a Matritel Labs 3 hónapos kizárólagosságra 

tart igény, mely időszakon belül csak az 
általunk ajánlott álláslehetőségekre 

pályázhatsz, és a felajánlott lehetőségek 
egyikét köteles vagy elfogadni. 3 hónap 
elteltével viszont szabadon kereshetsz 

magadnak munkát

A képzés sikeres elvégzése után szakértő 
csapatunk segít az elhelyezkedésben. Ehhez 
a Matritel Labs 3 hónapos kizárólagosságra 

tart igény, mely időszakon belül csak az 
általunk ajánlott álláslehetőségekre 

pályázhatsz, és a felajánlott lehetőségek 
egyikét köteles vagy elfogadni. 3 hónap 
elteltével viszont szabadon kereshetsz 

magadnak munkát

A képzés sikeres elvégzése után szakértő 
csapatunk segít az elhelyezkedésben. Ehhez 
a Matritel Labs 6 hónapos kizárólagosságra 

tart igény, mely időszakon belül csak az 
általunk ajánlott álláslehetőségekre 

pályázhatsz, és a felajánlott lehetőségek 
egyikét köteles vagy elfogadni. 3 hónap 
elteltével viszont szabadon kereshetsz 

magadnak munkát

Érvényes: 2018.12.19-től visszavonásig. 
 Az áfatartalom 27%


