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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 
 

 

 

1.) Preambulum 
 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a Profi Online 

Tanfolyam (PONT) weboldalán (www.profi-online-tanfolyam.hu), a továbbiakban a 

honlapon elérhető szolgáltatás igénybevételének Felhasználó általi használatának 

feltételeit. 

 

 

Kérjük, hogy a tanfolyamra jelentkezés/online tananyag megrendelés véglegesítése előtt 

figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert azok véglegesítésével Ön elfogadja a 

jelen ÁSZF tartalmát! 

 

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes 

szolgáltatásokkal kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét 

szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a 

megadott elérhetőségeken! 

 

 

2.) Impresszum: a Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) adatai 

 

Név: LAVENDER Design 

Budainé Szabó Júlia e.v. 

Székhely: 9024 Győr, Borsos M. u. 11. 

Levelezési cím: 9024 Győr, Borsos M. u. 11. 

Nyilvántartásba vevő hatóság: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 

Nyilvántartási szám: 52804867 

Adószám: 69173563-1-28 

Képviselő: Budainé Szabó Júlia 

Telefonszám: +36 30 533 6031 

e-mail cím: info@profi-online-tanfolyam.hu 

Bankszámlaszám: 10103379-14142500-01005001 

 

Tárhelyszolgáltató adatai: 

 

Név: EVOLUTIONET Kft. 

Székhely: 7342 Mágocs, Széchenyi u. 75. 

Elérhetőség: 30/503-1929, info@domain-tarhely.net 

 

http://www.profi-online-tanfolyam.hu/
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3.) Fogalmak 
 

Felek: Szolgáltató és Vevő együttesen 

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró 

természetes személy 

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül 

Honlap: http://………..hu weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé 

tévő eszköznek minősül 

Szerződés: Szolgáltató és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybe 

vételével létrejövő adásvételi szerződés 

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely 

alkalmas a felek távollétében - szerződés megkötése érdekében - szerződési nyilatkozat 

megtételére. 

Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a 

sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az 

internetes hozzáférést biztosító eszköz 

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés 

szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében 

a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése 

érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők között kommunikációt lehetővé tevő 

eszközt alkalmaznak 

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre 

szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi 

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró 

személy 

Vevő: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy 

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: 

fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti, 

a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő 

teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként 

vállal, valamint 

b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás 

 

 

4.) A vonatkozó jogszabályok 

 

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak: 

 1997. évi ClV. törvény a fogyasztóvédelemről; 

 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről; 

 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK); 

 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések 

részletes szabályairól; 

 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés 
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keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények 

intézésének eljárási szabályairól 

 

 

5) Az ÁSZF hatálya, elfogadása 
 

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát - a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok 

rendelkezései mellett - a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), 

valamint a honlapon található további tájékoztatások határozzák meg. Ennek megfelelően 

tartalmazza a jelen ÁSZF az Vevőt és Szolgáltatót megillető jogokat és kötelezettségeket, 

a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, fizetési feltételeket, a 

felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit. 

 

Vevő a megrendelése (jelentkezés) véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF 

rendelkezéseit. A honlapon keresztül történt jelentkezéssel elfogadja a jelen ÁSZF 

rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul a Vevő és a Szolgáltató között létrejövő 

szerződés részét képezi. 

 

6.) A szerződés nyelve, a szerződés formája 
 

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv. 

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt 

szerződéseknek, azokat a szolgáltató nem iktatja, kizárólag elektronikus formában kerül 

megkötésre. 

 

7.) Számlázás, árak 
 

Vállalkozásunk elektronikus számlázást alkalmaz. A számla a Billingo számlázó 

rendszeren keresztül kerül kiküldésre a megrendelésnél megadott e-mail címre.  

Az árak forintban értendők, és az ÁFA mentes szolgáltatásra tekintettel 0%-os ÁFÁ-t 

tartalmaznak. Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk. 

 

8.) Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek 
 

A fogyasztó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói 

kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: 

 

Telefon: +36 30 533 6031 

Internet cím: www.profi-online-tanfolyam.hu 

E-mail: info@profi-online-tanfolyam.hu 

 

A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a 

vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek a 

szolgáltatás fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen 
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kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik. 

A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint 

orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali 

kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos 

álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati 

példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. 

Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli 

panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott 

válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg 

megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint 

köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül 

alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc 

napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. 

Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt 

elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus 

hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles 

egyedi azonosítószámmal ellátni. 

 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat: 

a) a fogyasztó neve, lakcíme, 

b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, 

c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, 

dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, 

d) a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, 

amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges, 

e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus 

hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó 

aláírása, 

f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, 

g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt 

szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma. 

 

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig 

köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. 

 

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, 

hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását 

kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve 

a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, 

telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is 

ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe 

veszi-e a békéltető testületi eljárást. 

 

Amennyiben a Szolgáltató és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a 
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tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a 

fogyasztó számára: 

1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói 

jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint 

illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság 

dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú 

hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják 

el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/ 

 

2. Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének 

bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi 

CXXX. törvény rendelkezései szerint. 

 

Tájékoztatjuk, hogy Vevő a Szolgáltatóval szemben fogyasztói panasszal élhet. 

Amennyiben Vevő fogyasztói panaszát Szolgáltató elutasítja, úgy jogosult a lakóhelye 

vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető 

testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással 

közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló 

kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető 

testület illetékes. 

 

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. 

 

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő 

válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a 

békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség ("meghallgatáson egyezség 

létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása"). 

 

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető 

testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás 

együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés 

lehetőségének felajánlására terjed ki. 

 

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli 

rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése 

céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben 

döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő 

érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a 

vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő 

kötelezettségekkel kapcsolatban. 

 

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület 

elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, 
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távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, 

amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának 

megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és 

tartalommal történő megjelenítését. 

 

A kérelemnek tartalmaznia kell 

 

a)  a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, 

b) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett 

telephelyét, 

c) ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett 

kérelmezett testület megjelölését, 

d) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és 

azok bizonyítékait, 

e) a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással 

közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését 

f) a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető 

testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél 

beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére 

nem került sor, 

g) a testület döntésére irányuló indítványt, 

h) a fogyasztó aláírását. 

 

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek 

tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli 

nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló 

egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről. 

 

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást. 

 

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu 

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: 

http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek 

 

A Vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület:  

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület 

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a. 

Telefonszám: 06-96-520-217 

Fax: 06-96-520-218 

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu 

 

 

Online vitarendezési platform: 

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, 
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így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó 

jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági 

eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság 

meggátolná őket ebben. 

Ha Vevő panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással 

kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online 

vitarendezés eszközét. 

A portálon Vevő és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a 

panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet. 

 

Az online vitarendezési platform itt érhető el: 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU 

 

9.) Szerzői jogok 
 

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) értelmében a 

Termék szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az 

Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a Termék, a weboldalon található tartalom, illetve a 

tanfolyam tananyagát képező írásos anyag/dokumentáció egészének vagy valamely 

azonosítható részének anyagi formában és nem anyagi formában történő bármilyen 

felhasználása és minden egyes felhasználás engedélyezése.  

 

E rendelkezése vonatkozásában felhasználásnak minősül:  

a) a többszörözés 

b) a terjesztés  

c) a nyilvános előadás 

d) a nyilvánossághoz közvetítés sugárzással vagy másként 

e) a sugárzott műnek az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával a 

nyilvánossághoz történő továbbközvetítése 

f) az átdolgozás  

 

A Profi Online Tanfolyam – GYŐR (röviden PONT), illetve a www.profi-online-

tanfolyam.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével 

kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges. 

 

10.) Részleges érvénytelenség, magatartási kódex 
 

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés 

további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó 

jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak. 

 

A Szolgáltatónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat 

tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe. 
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11.) Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért 
 

Vevőnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége 

van az által bevitt adatok módosítására. 

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Vevő felelőssége, hogy az általa megadott adatok pontosan 

kerüljenek bevitelre, hiszen az általa megadott adatok alapján kerül a szolgáltatás 

kiszámlázásra.  

 

Vevő a megrendelésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a hibás 

adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Vevőre 

hárítani. A Szolgáltató a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét 

kizárja. 

Felhasználó a jelentkezések során köteles a saját, valós adatait megadni. A 

vásárlás/jelentkezés során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén 

a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben 

Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. 

 

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz 

tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és 

meggátolhatja a szerződés létrejöttét. 

A webfelületen vagy e-mail útján tudja az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő 

hibák azonosítását és kijavítását a szerződési jognyilatkozat megtételét megelőzően 

megtenni. 

 

12.) Eljárás hibás ár esetén 
 

Előfordulhat, hogy - pl. technikai hiba miatt - hibás ár szerepel a honlapon. Hibás ár 

esetén a megrendelést a hibás áron nem áll módunkban elfogadni, és nem vagyunk 

kötelesek a szolgáltatást hibás áron teljesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem 

jön létre szerződés közöttünk.  

 

Hibás áron történt megrendelés esetén a Szolgáltató munkatársa felhívja a Vevő figyelmét 

a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. Vevő a hibás ár 

helyett a Szolgáltató által közölt helyes áron nem köteles a szolgáltatást igénybe venni és 

szerződést kötni Ez esetben nem jön létre szerződés a felek között. 

 

13.) A megvásárolható termékek, szolgáltatások köre 

 

A honlapon megjelenített Termék, azaz a tanfolyamon való részvétel és/vagy online 

oktató anyagok megrendelése kizárólag online rendelhető meg a jelentkezési 

űrlap/Megrendelő lap elküldésével. 

A szolgáltatással kapcsolatos részletes leírást, valamennyi fontos információt (időpont, ár, 

helyszín, online tananyag átadási módja, stb.) szintén a honlap tartalmazza. 

14.) A megrendelés folyamata 
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14.1. Megrendelés/Jelentkezés elküldése 

 

Vevő a termékeket/szolgáltatásokat a személyes adatai megadásával, a Jelentkezési űrlap 

kitöltésével, majd a „Jelentkezem!”gombra, valamint a Megrendelő lap kitöltésével, 

majd a „Megrendelem!”gombra kattintással tudja megvásárolni. 

 

14.2. Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte 

 

Vevőnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására, de az adott 

tanfolyamra jelentkezésnél ennek legkésőbb a megadott jelentkezési határidőig meg kell 

történnie. Az online oktató anyagok esetén nincs ilyenfajta időbeli korlát. Azok 

elérhetősége folyamatos. 

A Szolgáltató legkésőbb a Vevő megrendelésének elküldését követő munkanap során 

e-mail útján visszaigazolja a jelentkezést/megrendelést, ezzel létrejön a Vevő és a 

Szolgáltató közötti szerződés. 

Amennyiben e visszaigazolás Vevő megrendelésének elküldésétől számított, legkésőbb 

48 órán belül Vevőhöz nem érkezik meg, Vevő az ajánlati kötöttség vagy szerződéses 

kötelezettség alól mentesül. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a 

visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Vevő rossz e-mail címet adott meg 

regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet 

fogadni. 

 

14.3. A vételár megfizetése, fizetési módok 

 

A Termék vételárát a megerősítő válasz elküldését követőn 72 órán belül, az abban 

szereplő információk alapján (díjbekérő) köteles a Vevő kiegyenlíteni. 

A termékek ellenértékét banki átutalás útján kell rendezni. Az átutaláshoz szükséges 

adatok: 

Kedvezményezett neve: Budainé Szabó Júlia e.v. 

Kedvezményezett bankja: Budapest Bank Zrt. 

Kedvezményezett számlaszáma: 10103379-14142500-01005001 

Közlemény rovatba: a jelentkező/megrendelő személy vagy cég nevét minden esetben fel 

kell tüntetni. 

 

14.4. Teljesítési határidő 

 

Általános teljesítési határidő szolgáltatások vonatkozásában, és így mint élő tanfolyami 

képzés esetén is a teljesítés ideje a kiírásban szereplő képzési napok és az ott megjelölt 

időpontok. Az online kurzusok tekintetében a tananyagok online módon történő 

elküldésével a teljesítést megtörténtnek kell tekinteni. 

 

14.5. Bontófeltétel  

A Rendelés automatikusan törlésre kerül és a felek közötti szerződés hatályát veszti, 
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amennyiben megerősítő e-mail átvételét követő 72 órán belül fizetési kötelezettségét nem 

teljesíti a Vevő. 

Ha ezt követően továbbra is igényt tart a Szolgáltatásra, akkor új rendelés/jelentkezési lap 

elküldése szükséges. 

 

 

15.) Tájékoztató a vevőt megillető elállási jogról 
 

Jelen Termék vonatkozásában az elállási jog teljes egészében eltér az általánosan 

megszokott üzlethelyiségen kívül kötött szerződés és távollévők között kötött 

szerződéseknél alkalmazott felmondási/elállási szabályoktól.  

 

A Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja (visszaigazoló e-mail) és a vételár 

megfizetése között gyakorolhatja kizárólag.  

 

A Vevő nem gyakorolhatja az elállási jogát néhány kivételes esetben, ebbe beletartozik 

jelen ÁSZF tárgyát képező tanfolyami képzés is, mint Szolgáltatás is.  

 

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek: 

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti 

jogát

 

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének 

teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes 

beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás 

egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti; 

 

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac 

vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő 

alatt is lehetséges ingadozásától függ; 

 

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján 

vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet 

egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; 

 

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; 

 

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai 

okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; 
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f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően 

elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; 

 

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás 

által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek 

az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére 

csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor; 

 

h)  - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - olyan vállalkozási szerződés esetében, 

amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős 

javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából; 

 

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver 

példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást 

felbontotta; 

 

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések 

kivételével; 

 

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében; 

 

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, 

személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez 

kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében (pl. képzés, tréning), ha a 

szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki; 

 

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a 

vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a 

fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a 

teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát. 

 

(2) Az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott esetben a 20. § szerinti jog a 

fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás 

elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy 

termékekre kiterjed.          
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16.) Tájékoztató a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról 

 

Az ÁSZF jelen pontja a 45/2014 (II.26) kormányrendelet 3. számú melléklete alapján 

történik, a rendelet 9. § (3) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján. 

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Vevő a kellékszavatossági jogával?

Az Eladó  hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt 

érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg a Vevőt a kellékszavatossági igénye alapján?

Vevő - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a választott igény teljesítése 

lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan 

többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, 

úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás 

költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a 

szerződéstől is elállhat. 

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét 

azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

Milyen határidőben érvényesítheti a Vevő kellékszavatossági igényét?

Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba 

felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, 

hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl 

kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő. A 

felek rövidebb határidőben is megállapodhatnak, de ez legfeljebb egy év lehet.

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Vevő a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének 

a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a 

szolgáltatást az Eladó, mint  vállalkozás nyújtotta.  

A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vevő köteles bizonyítani, 

hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

2. Termékszavatosság

https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1300005.TV#sid
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Milyen esetben élhet Vevő a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Vevő - választása szerint - az 1. pontban meghatározott 

jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Milyen jogok illetik meg Vevőt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését 

kérheti.

 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi 

követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő 

tulajdonságokkal.

 

Milyen határidőben érvényesítheti a Vevő termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két 

éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával 

szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén 

a Vevőnek kell bizonyítania. 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, 

ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem 

volt felismerhető, 

- vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 

Felhívjuk Vevő figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és 

termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.  

Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt 

termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval 

szemben érvényesítheti. 
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3. Jótállás

A Termék esetében a Vállalkozásnak jogszabály alapján jótállási kötelezettsége nem áll 

fenn, és a Vállalkozás jótállási kötelezettséget nem vállal.

 

17.) Tájékoztatás a digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó 

műszaki védelmi intézkedésről 

 

Az oldal működéséhez szükséges az internetes cookie file-ok engedélyezése.  

Az adatbázis szerver jelszóval és tűzfallal védett felületen van. 

 

18.) Tájékoztatás a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való 

együttműködési képességéről 

 

Az oldal tartalma a korszerű asztali és mobil böngésző programok segítségével elérhető 

(Firefox, Opera, Chrome, Explorer legfrissebb változatai). 

 

19.) Adatvédelem 

 

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: http://www.profi-

online-tanfolyam.hu/adatkezelesi-tajekoztato/. Felhasználó a weboldalon történő 

szolgáltatás megvásárlásával, azaz a tanfolyamra jelentkezésével kijelenti, hogy jelen 

ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és 

elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul. 

 

20.) Záró rendelkezés 

 

A jelen Szabályzat 2019. január 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A 

Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a 

Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. 

Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal 

használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes. 

 

2019. január 01. 

Frissítve: 2020. november 25. 

http://www.profi-online-tanfolyam.hu/adatvedelmi-tajekoztato/
http://www.profi-online-tanfolyam.hu/adatvedelmi-tajekoztato/

