
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Bajor Tamás, egyéni vállalkozó 

(továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a https://programozzteis.hu/ Honlapján 

(továbbiakban: Honlap) keresztül nyújtott, 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Elkertv.) 2. § a) 

pontja szerinti elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: 

Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazzák.  

A Szolgáltató által üzemeltetett Honlap célja, hogy a Honlapon elérhetővé tett szolgáltatásokat 

(programozással kapcsolatos oktatási anyagok elérhetővé tétele és oktatások tartása) Szolgáltató 

üzletszerűen értékesítse. 

Jelen ÁSZF minden szerződésre és szolgáltatásra vonatkozik, amelyet Szolgáltató és Ügyfél 

(továbbiakban együtt: Felek) a fent megjelölt Honlapon keresztül kötnek, függetlenül attól, hogy 

annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik. 

Amennyiben Ügyfél az ügyletkötés során jogi személy képviseletében vagy egyéni vállalkozóként jár 

el, jelen ÁSZF elfogadásával úgy nyilatkozik, hogy a szerződést szakmájával, önálló foglalkozásával, 

üzleti tevékenységével összefüggő célok érdekében köti, így nem minősül sem a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint, 

sem pedig a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: Fgytv.) 2. § a) pontja 

szerint fogyasztónak. Amennyiben az Ügyfél a Ptk. és az Fgytv. szerint fogyasztónak minősül, úgy az 

ügyletből eredő fogyasztói jogokra és kötelezettségekre vonatkozó tájékoztatást Szolgáltató a külön 

Fogyasztóvédelmi tájékoztatás útján adja meg. 

1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI 

 

Név Bajor Tamás, egyéni vállalkozó 

Nyilvántartási szám 54284117 

Székhely 6500 Baja, Dózsa György út 11. 2.a. 

Adószám 55579894-1-23 

Felnőttképző 

Nyilvántartási szám 

B/2020/003500 

E-mail oktatas@programozzteis.hu 

Telefonszám +36 70 660 7043 

 

2. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

2.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások megvásárlása, vagy igénybevételére elektronikus úton 

leadott ajánlatkéréssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. 

2.2. Ügyfél az adott szolgáltatás vásárlására vonatkozó kérését a vonatkozó adatlap valamennyi 

kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, az ott 

elhelyezett megfelelő ikonra kattintással küldi meg Szolgáltató részére. A Szolgáltató az Ügyfél 

kérését egy visszaigazoló e-mail útján fogadja el, amely kifejezetten tartalmazza a Szolgáltató 

elfogadó nyilatkozatát. A felek között ily módon – magyar nyelven - létrejött szerződés írásba 

foglalt szerződésnek minősül. 

3. SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI 

3.1. Szolgáltató kötelezettsége jelen ÁSZF-nek megfelelően, a szolgáltatást nyújtani az Ügyfél részére. 

 

4. ÜGYFÉL KÖTELEZETTSÉGEI 

4.1. Ügyfél jelen ÁSZF rendelkezései szerint köteles megfizetni a szolgáltatás díját. 



4.2. Szolgáltatás díjának megfizetése. Az Ügyfél ezen kötelezettsége magában foglalja mindazon 

intézkedések megtételét és alakiságok megtartását, amelyek a szerződés vagy bármely jogszabály, 

különösen a Ptk. és az Elkertv. rendelkezései értelmében a fizetés teljesítésének lehetővé 

tételéhez szükségesek. Ügyfélnek – ha a Felek máshogy nem állapodnak meg vagy jelen ÁSZF-

ből más nem következik – a fizetést azelőtt kell teljesítenie, mielőtt a Szolgáltató jelen ÁSZF-nek 

megfelelően az Ügyfél számára elérhetővé teszi a szolgáltatást. 

4.3. Az Ügyfél bármely szolgáltatás igénybevétele esetén köteles tartózkodni minden olyan 

magatartástól, ami a fogyasztók megtévesztésével (különös tekintettel az értékesített szolgáltatás 

körére és jellegére) jár. Kizárólag az Ügyfél felelős minden olyan kötelezettség betartásáért, 

amelyet a szolgáltatás általa történő reklámozására, fogyasztók számára ajánlására, 

forgalmazására vagy értékesítésére az adott tagállami szabályozás előír. E kötelezettségek 

megszegése esetén Szolgáltató mindennemű felelősségét kizárja, továbbá a nála bekövetkező 

esetleges károkért Ügyféltől kártérítést követelhet. 

5. MEGRENDELÉS 

5.1. A Honlapon szereplő anyagok leírását információs oldaláról lehet részletesen megismerni.  

5.2. A Honlapon megjelenített szolgáltatások és csomagok ára az általános forgalmi adót és tartalmazó 

és részletező módon (bruttóban) forintban van feltüntetve.  

5.3. A megrendelés feladására a megfelelő feliratra kattintást követően kerül sor. A megrendelés 

feladása az Ügyfél számára ajánlati kötöttséget, a visszaigazoló e-mail megérkezésével pedig 

fizetési kötelezettséget keletkeztet a fizetési módoknál meghatározottak szerint.  

5.4. A Honlapról megrendelhető szolgáltatások árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja 

azzal, hogy a módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a 

már megrendelt szolgáltatások díját nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden 

gondossága ellenére hibás ár kerül a Honlap felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, 

pl. a szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg 

rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a szolgáltatást hibás 

áron elérhetővé tenni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szolgáltatást, amelynek 

ismeretében az Ügyfél elállhat rendelési szándékától. 

5.5. Az Ügyfél a megrendelés feladásával is kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket 

elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

5.6. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető 

következményekért (hibáért vagy károkért semminemű felelősség nem terheli. Szolgáltató 

minden esetben jogosult az adott Ügyfél cégjegyzékben vagy más hivatalos nyilvántartásban 

megadott e-mail címére küldött üzenet útján, vagy ellenőrző programok (Opten, Bisnode) 

segítségével meggyőződni többek között arról, hogy a megrendelő személy valóban jogosult az 

Ügyfél képviseletére. Az ellenőrzés alapján a Szolgáltató jogosult a kiszolgálás feltételeit 

megváltoztatni, vagy a megrendelés teljesítését megtagadni. A Szolgáltatót nem terheli felelősség 

az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára 

bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden 

megrendelést egy önálló Ügyfélként kezel. Szolgáltatót a megrendeléskor szolgáltatott adatok 

Ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. 

 

6. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA 

Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a 

Honlapon bármikor lehetősége bármely adatbeviteli hiba javítására a megrendelési felületen 

(megelőző oldal tartalma esetén a „vissza” gomb megnyomásával). 

7. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS 



7.1. Az Ügyfél által elküldött megrendelés (szerződés megkötésére tett ajánlat) megérkezését a 

Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mailen keresztül visszaigazolja az 

Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a rendelés lényeges adatait és a rendelési 

azonosítót. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag tájékoztatja az Ügyfélt arról, hogy a megrendelése 

a Szolgáltatóhoz megérkezett. 

7.2. Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-

mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 naptári napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé. 

Ebben az esetben a Szolgáltató a megrendelést ennek megfelelően módosítja. 

 

8. FIZETÉSI FELTÉTELEK 

8.1. Az Ügyfél megrendelését a megrendelés visszaigazolását követően Simple pay-el, vagy PayPal-al 

egyenlítheti ki.  

8.2. A Szolgáltató a megrendelést automatikusan feldolgozza és e-mailben számlát küld meg az 

Ügyfél által megadott e-mail címre, majd – ha a Felek ettől eltérően nem állapodtak meg vagy 

jelen ÁSZF ettől eltérő rendelkezést nem tartalmaz - az Ügyfél által megfizetett összeg jóváírását 

követően teszi lehetővé a szolgáltatást az Ügyfél részére. A Szolgáltató bizonyos csomagjainak 

megrendelése esetén van lehetőség részletfizetésre, melynek keretében a fizetési részletekre a 

Szolgáltató külön-külön állít ki számlát. 

8.3. Az ÁSZF elfogadásával az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szolgáltató elektronikus 

úton megküldött számlát állítson ki. Jelen hozzájárulás visszavonására a Szolgáltatóhoz intézett 

erre vonatkozó, egyértelmű jognyilatkozattal van lehetőség. Ha az Ügyfél elektronikus úton 

megküldendő számlája elkészül, a Szolgáltató erről e-mailen keresztül értesíti/megküldi számára 

a számlát. Az elektronikus aláírással el nem látott elektronikus számlát Ügyfél köteles 

kinyomtatni és mint papír alapú számlát könyvelésében nyilvántartani. 

9. FELELŐSSÉG 

9.1. A véletlenül közzétett, az Ügyfél Elkertv. 13. §-ban meghatározott jogát sértő információ esetén 

Szolgáltató az Elkertv. szerinti megkeresés esetén eleget tesz az Elkertv-ben foglalt értesítési és 

eltávolítási kötelezettségeinek. Szolgáltató úgyszintén törvényes határidőben eleget tesz bármely 

hatósági vagy bírósági megkeresésnek. 

9.2. A Szolgáltató kizár minden felelősséget az Ügyfél által megvalósított esetleges jogsértésekért. 

9.3. A szolgáltatásnyújtás esetleges határon átnyúló jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Honlap 

használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. 

Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga 

szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség. 

9.4. Amennyiben az Ügyfél a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul 

jelezni a Szolgáltatónak. Amennyiben a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést 

megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására. 

10. SZELLEMI TULAJDON 

10.1. A Honlap és annak képi és szöveges valamint szerkezeti kialakítása egyéni eredeti jelleget 

hordoz, így szerzői jogi védelem alatt áll. A Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja a Honlapon 

megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak. 

10.2. A Honlap tartalmának másolása, egészének vagy részeinek fizikai vagy más adathordozóra 

mentése vagy nyomtatása kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén 

engedélyezett.  



10.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a Honlap használata, illetve az 

ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Honlap felületén található 

kereskedelmi nevek vagy védjegyek bármely használatára, hasznosítására. 

11. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

11.1. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit a jövőre kiterjedő hatállyal egyoldalúan 

módosítani. A Szolgáltató a módosításokról az Ügyfeleket a Honlap felületén keresztül 

tájékoztatja. A módosítást követően a Honlap használatának feltétele, hogy az Ügyfél a 

Honlapon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja. Újabb 

szerződéskötés esetén a korábban már szerződést kötő Ügyfél a fenti tájékoztatás esetleges 

elmaradása esetén sem hivatkozhat a korábban hatályos ÁSZF tartalmára, mint a Felek között 

kialakult és alkalmazott szerződési gyakorlatra. 

11.2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a Ptk., az 

Elkertv. és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 

rendelkezései az irányadók. 

 

Hatálybalépés dátuma: 2019.12.10. 

 

 Bajor Tamás, egyéni vállalkozó 

 


