
1 
 

Felnőttképzési Szerződés: 

amely létrejött egyrészről: 
Csillag Érted Asztrológiai Kft 
Székhely: 2700 Cegléd, Venyige köz 6. 
Adószám: 25368419-1-13 
Cégjegyzékszám: 13-09-271108 
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 3/2020/000652 
Tel.: 06209978177, E-mail: csillagerted@gmail.com 
mint képző (továbbiakban, képző, vagy szervező), 
 
másrészről: 
 
Viselt név:     …………………………………….  
Születési név:    …………………………………….  
Születési hely, idő:    ………………………………………. 
Anyja neve:     ………………………………………. 
Elektronikus levelezési címe:  ………………………………………. 
Adóazonosító szám:   ………………………………………. 
 
 
mint résztvevő hallgató (továbbiakban résztvevő, vagy hallgató) között az alábbi 
feltételek szerint: 
 
A képzés megnevezése:    Asztrológia képzés 
 
A képzés óraszáma:    228 tanóra 
Képzési díj:  100,000- Ft/év (egyösszegű 

megfizetés esetén: 90.000,- Ft/év) 
A képzés kezdésének időpontja:  2020. szeptember 17. 
A képzés befejezésének időpontja:  2023. június 30. 
A képzés helye, időtartama, ütemezése:  Internet, www.csillagerted.hu 

oldalon keresztül 
Az órák a www.csillagerted.hu honlapon közzétett időpontokban kerülnek megtartásra, a 
távoktatási anyagok az ezt követő hétfői napon válnak elérhetővé a honlapon keresztül. 

 
A megengedett hiányzás mértéke, pótlás:   
A vizsgaszervezés formája: online/távoktatás 
 
A vizsga várható ideje:        Házi vizsga, egyéni ütemezés szer. 
 

mailto:csillagerted@gmail.com
http://www.csillagerted.hu/
http://www.csillagerted.hu/
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A képzés ütemezése, tematikája: 
Asztrológia iskola tematika 1. év 

1. A világ asztrológiai megközelítése. Szimbólumok jelentősége. Etikai 

kérdések. Horoszkóp elemei. Bolygók és szimbólumaik. 

2. Jegyek: Kos - Szűz. 

3. Jegyek: Mérleg – Halak. Horizont házak. I. ház. 

4. Házak. Levezetett házak. Fényszögek. 

5. Fényszög szabályok. Fényszögpárok. 

6. Jegyek alapelemzése. Rejtett aszcendens. Házak alapelemzése. Hol dől el a 

sors? Hyleg, Anaréta. 

7. Horoszkóp kézi felállítsa. Uralmi szabály. Egó uralmi szabály. 

8. Bolygók a jegyekben. Nap – Hold elve. Kos - Rák Nap. 

9. Sorstípus. Bolygók a jegyekben. Oroszlán - Mérleg Nap. 

10. Célkijelölő – megvalósító. Bolygók a jegyekben. Skorpió - Bak Nap.  

11. Bolygók a jegyekben. Vízöntő - Halak Nap. Kos - Rák Hold. 

12. Bolygók a jegyekben. Oroszlán - Halak Hold. 

13. Bolygók a jegyekben. Kos - Skorpió Merkúr. 

14. Bolygók a jegyekben. Nyilas - Halak Merkúr.  

15. Bolygók a jegyekben. Kos - Rák Vénusz. 

16. Bolygók a jegyekben. Oroszlán - Skorpió Vénusz. Fényszögek elemzése  

17. Bolygók a jegyekben. Nyilas - Halak Vénusz. Kos - Rák Mars. 

18. Bolygók a jegyekben. Oroszlán - Halak Mars. 

19. Dekádok elvei. Korszakok. 

 

 Asztrológia iskola tematika 2. év 

1. Szaturnusz – Jupiter elve. Honnan ismerhető fel a jó döntés, és hol várhatóak 

a nehézségek, ha nem jól döntünk. Szaturnusz – Jupiter által mutatott 

sorsfeladatok. 

2. Szaturnusz – Jupiter: Kos - Ikrek. 

3. Szaturnusz – Jupiter: Rák - Szűz. Feladat szerinti út, és az útról való letérés. 

4. Szaturnusz – Jupiter: Mérleg - Skorpió. Prognózis, Szolár elemzés. 

Szaturnusz, Jupiter revolúció. 

5. Szaturnusz – Jupiter:  Nyilas - Bak. Aktivizálódás, kiváltódás, direkció. 

Primer direkció. 

6. Szaturnusz – Jupiter: Vízöntő - Halak. 

7. Bolygók a házakban: Nap. Lehetőségek vizsgálata (direkció elemzés). 

8. Bolygók a házakban: Hold. Tercier direkció. 

9. Bolygók a házakban: Merkúr. Születési idő pontosítása. 

10. Bolygók a házakban: Vénusz. Mundán házas pontosítás. 

11. Bolygók a házakban: Mars. Születési idő pontosítása gyakorlás. 

12. Bolygók a házakban: Jupiter. Mundán házas pontosítás gyakorlás. 

13. Bolygók a házakban: Szaturnusz. Tercier direkció gyakorlás. 

14. Bolygók a házakban: Uránusz. Levezetett házak gyakorlás. 
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15. Bolygók a házakban: Neptunusz. Mundán házas pontosítás gyakorlás. 

16. Bolygók a házakban: Plútó. Elemzési gyakorlat (és az elfelejtett szabályok) 

17. Perszonár, Szolár ingresszió, reinkarnációs horoszkóp, holdfázis visszatérés, 

ágynak esés horoszkópja, időválasztás. 

18. 24 órás pontosítás. Szimbólumok elvei. Elemzési gyakorlat. 

19. Bevezetés az egészségügyi asztrológiába. Egészségügyi asztrológia 

szimbólumai: házak, jegyek, bolygók 

  

Asztrológia iskola tematika 3. év  

1. Egészségügyi asztrológia elvei. Primer direkció és születési idő pontosítás 

gyakorlás. 

2. Házak és jegyek szimbólumai. Elemzési gyakorlat, ahogy az embereknek 

elemzünk. 

3. Bolygók szimbólumai. Elemzési gyakorlat. 

4. Betegségek elemzése, betegségek „kezelése”. Elemzési gyakorlat. 

5. Mozgásrendszeri betegségek. Elemzési gyakorlat. 

6. Keringés szervrendszere. Mundán házas pontosítás gyakorlás. 

7. Légzőrendszer. Tercier direkció gyakorlás. 

8. Emésztőrendszer. Kiválasztó szervrendszer. Fényszögelemzési gyakorlat. 

9. Hormonrendszer.Szaporodás szervrendszere. Fényszögelemzési gyakorlat. 

10. Idegrendszer. Fényszögpárok gyakorlása. 

11. Érzékszervek. Dekádok elemzése gyakorlat. 

12. Szinasztria alapja, lépései, párválasztás. Mire választunk? Elemzési 

gyakorlat. 

13. Jegyek szintjeinek megjelenése a kapcsolatokban. Uralmi szabályok 

gyakorlása. 

14. Sorsfeladatok, sorstípusok kapcsolódása. Direkcióelemzés gyakorlása. 

15. Célkijelölés és megvalósítás. Feladat szerinti út, és az útról való letérés 

(gyakorlás). 

16. Tengelykapcsolatok jelentése. Levezetett házak gyakorlása. 

17. "Ha jó úton járunk, akkor...". Elemzési gyakorlat. 

18. Fényszögek megélése. Elemzési gyakorlat, ahogy a pároknak elemzünk. 

19. Fényszögek megélése 2. Útravaló, konzultáció. 

 
A tanfolyamon való részvétel feltételei: 
A képzés megkezdésének feltétele: felhasználói szintű számítógépes ismeret. 
A résztvevő vállalja, hogy a fent meghatározott feltételekkel rendelkezik. 
 
A résztvevő kötelezettségei, a záró vizsgán való részvétel feltételei:  
A Hallgató kötelezettséget vállal arra, hogy a tananyagot sem a tanfolyam 
időtartama alatt, sem azután nem osztja meg másokkal, és azokat semmilyen 
más módon nem használja fel.  
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A Hallgató az online előadásokról saját hang, vagy videófelvételt nem készthet. 
A tanfolyam teljes tartalma a szerzői jogokról szóló, 1999. évi LXXVI. törvény 
hatálya alá esik, melynek értelmében a tanfolyam bármely részének részben 
vagy egészben történő másolása, tovább értékesítése, digitális vagy 
hagyományos információhordozókon való közlése csak a Szervező engedélyével 
lehetséges.  
Hallgató tudomásul veszi, hogy az említett szerzői jogok megsértése esetén 
Szervezőnek kártérítési felelősséggel tartozik. 
Hallgató beleegyezését adja és semmilyen követelést nem támaszt azért, hogy a 
tanfolyam időtartama alatt a tananyaggal kapcsolatos kérdéseit, hozzászólásait 
az online felületen, vagy emailben írt tananyaggal kapcsolatos kérdéseit a 
Szervező tananyagaiban felhasználja. 
Hallgatónak rendelkezni kell azon számítástechnikai szoftverekkel és 
hardverekkel, amikkel a tanfolyam során dolgozni tud, továbbá internet 
kapcsolattal is. A tanfolyam során használt szoftverek egy része ingyenesen 
beszerezhető vagy demo verzióban ingyenesen kipróbálható.  
A résztvevő felelőssége 5 napon belül jelenteni elérhetőségének változását. 
Amennyiben ezt elmulasztja és emiatt a képző intézmény nem tudja felvenni fele 
a kapcsolatot, hozzá információkat eljuttatni, a résztvevő vállalja a felelősséget 
az esetleges következményekért.  
A Hallgató kötelezettséget vállal arra, hogy a képzési díjat megfizeti. A képzési díj 
elmaradása esetén a Szervező a jelen szerződést felmondhatja.  
 
A vizsgakövetelmények megfelelő teljesítése: 
Az online valamint a távoktatási tananyag elsajátítását a Hallgató 3 személy 
elemzésének hangfelvételének megküldésével tanúsítják, amelyhez csatolja az 
elemzett személyek pontosító adatlapját. 
Valamint egy tetszőleges témájú szakdolgozat elkészítése és megküldése a 
Szervezőnek. 
 
A tanfolyamról történő kimaradás/halasztás: 
A résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a tanfolyamról történő kimaradás 
szándéka esetén az szerződés felbontására irányuló írásos kérelmet nyújt be 
postai úton ajánlott levélben az intézmény címére, vagy elektronikus úton a 
csillagerted@gmail.com címre. 
A tanfolyamról való kimaradás esetén a tanfolyami díj nem téríthető vissza. 
A tanfolyam halasztása esetén kérelmét csillagerted@gmail.com vagy az 
intézmény címére írásban kell jelezni. 
 
 

mailto:csillagerted@gmail.com
mailto:csillagerted@gmail.com
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A képző feladatai és kötelezettségei: 
A szervező biztosítja a képzéshez szükséges oktató anyagok feltöltését a 
www.csillagerted.hu oldalra, ahonnan a Hallgató azokat megtekintheti 
időmegkötés nélkül a képzési időn belül.  
Az Online órákról készült videó- hang anyagait a Hallgató megtekintheti a 
honlapon keresztül.  
A Szervező minden évben az online órák időpontjait a www.csillagerted.hu  
weboldalán teszi közzé. 
Amennyiben a Szervező az online órákat pl. az internet vagy elektromos áram 
kapcsolat hiányában,  önhibáján kívül nem tudja megtartani, úgy az elmarad óra 
pótlásáról gondoskodik vagy annak tananyagát biztosítja Hallgatói részére. 
A szervező a jelentkezést követően generálja a honlapra történő belépéshez 
szükséges felhasználónevet és jelszót, amelyet a Hallgatónak megküld e-mailen 
keresztül.  
A szervező a képzés során folyamatos konzultációs lehetőséget biztosít a 
Hallgató számára az Online órákon valamint e-mail-ben.  
A Szervező a tananyagok letöltését és megtekintését a képzés indulásától az 
adott tanév-, vagy tanfolyam befejezését követő három hónapig biztosítja.  
A szervező nem vállal felelősséget a Hallgató által a tanfolyam során használt 
szoftverek licence és működése miatt.  
A szervező fenntartja a jogot a hallgatók tanfolyam alatti hozzászólásainak, 
kérdéseinek a tananyagaiban való közlésére. A Szervező az online órákról 
videófelvételt készít, amelyet tananyag formájában használ fel. 
 
Dátum:…………………………………….. 
 
Aláírás: 
 

…………………………………………        ……………………………………………. 
Hallgató     Luczáné Szegedi Melinda 
     Csillag Érted Asztrológia Kft. 

Szervező 
 

 

http://www.csillagerted.hu/
http://www.csillagerted.hu/




A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum LUCZÁNÉ
SZEGEDI MELINDA ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2020.09.11. 21.30.25


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: SZEGEDI MELINDA
Születési hely: CEGLÉD
Születési dátum: 1975.03.24.
Anyja neve: KENDERES ÉVA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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