
Általános szerződési feltételek (ÁSZF) a megrendelhető e-learning vásárlásokhoz 

Jelen dokumentumot a felek nem iktatják, kizárólag elektronikus formában kötik meg, nem minősül írásbeli 
szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. 

A jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: afaekaerkepzes.hu/about 

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI: 

Az Ön szolgáltatója: 

Sztankó Dániel e.v.. 
Székhely: 1131 Budapest, Tomori utca 17/8/50. 
Adószám: 69424230-1-41 
Nyilvántartási szám: 53163785 
E-mail cím: info@afaekaerkepzes.hu  
Ügyintézési idő: H-P 8.30-16.30 
Bankszámlaszám: Granit Bank: 12100011-17765732 
 
2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog 
az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az 
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A 
vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. 

A jelen ÁSZF 2020. május 13. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult 
egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A szerződés létrejöttével a Felhasználók a jelen ÁSZF-ben 
foglaltakat. 

3. A MEGVÁSÁROLHATÓ SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE 

A szolgáltatás a Szolgáltató által forgalmazott letölthető e-learning videofelvétel (Felvétel) egy személy 
általi megtekintésére vonatkozik. A szolgáltatás megrendelésével a Szolgáltató a Vimeo platformon 
elhelyezett Felvételhez biztosít hozzáférést a kapcsolattartóként megnevezett személynek. A hozzáférés 
más személyek részére nem ruházható át, nem megosztható. 

A Felhasználó jogosulttá válik arra, hogy a Szolgáltató által közzétett Felvételt ésszerű időn belül korlátlan 
alkalommal megtekintse. 

Ha a felek külön másképp nem állapodtak meg, a hozzáférés biztosításától számított 30 napot ésszerű 
időnek kell tekinteni. Az ésszerű idő elteltével a Szolgáltató a hozzáférést korlátozhatja. 

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősülnek, amely fizetési kötelezettséggel jár, 
és amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak 
irányadóak. 

Megrendelés esetén a szerződéskötés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) 
Kormányrendelet 4. § 10. pontja alapján történik meg. 
 
 
4. A MEGRENDELÉS MENETE  
 

mailto:info@afaekaerkepzes.hu


A folyamat a megrendelő űrlap kitöltésével valósul meg. 
Az adatok alapján a Szolgáltató díjbekérőt állít ki. 

A díjbekérő alapján a Felhasználó banki átutalással kifizeti a díjbekérőben szereplő összegest. 
A díjbekérőben szereplő összeg kifizetésével létrejön a szerződés és a Felhasználó jogosulttá válik a 
szolgáltatásra. 
A Szolgáltató 8 napon belül hozzáférést biztosít a Vimeo platformon elhelyezett videofelvételhez és 
egyúttal megküldi az elektronikus számlát. A számlabefogadó beleegyezik az elektronikus számla 
alkalmazásában. 
 
A megrendelések elküldésével a vásárló tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § 
(1) bekezdés m) pontja alapján az online tanfolyam hozzáférési link megadásának időpontjától elveszíti a 
szerződéstől való elállási jogát. 
 
A jelen ÁSZF elfogadásával a fogyasztónak minősülő felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, 
hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben rögzített felmondási jog a rendelet 29. § (1) bekezdésének 
a) és m) pontjára tekintettel nem illeti meg a Felhasználót, tekintettel arra, hogy a nyújtott 
szolgáltatást a Szolgáltató a díj megfizetésével azonnal megkezdi. 
 
A  megrendelt tanfolyamok tematikája, tartalma, előadáskivonata, a Felvétel videóanyaga (továbbiakban: 
Oktató anyag) szerzői jogvédelem alatt áll. Amennyiben az oktatóanyagot nyomtatott médiumokban, 
nyilvános előadásokon, vagy bármilyen írott módon, illetve szóban, előadáson a szerző – Sztankó Dániel – 
írásos engedélye hiányában bizonyíthatóan észleljük, az 1999. évi LXXV. törvény, valamint a 2012. évi C. 
törvény 385.§ alapján jogi eljárás megindítását kezdeményezzük, továbbá a jogosulatlan felhasználás 
napidíja is felszámolásra kerül. Ennek díja 300.000 HUF/nap/kép/ videó/ mondat. 
 
 
5. SZERZŐI JOGOK 

Miután a Szolgáltató által hozzáférhetővé vált videófelvétel szerzői jogi műnek minősül, tilos a tartalmak 
vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más 
módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos 
hozzájárulása nélkül. Ellenkező esetben a hatályos jogszabályok – az 1999. évi LXXVI. törvény, valamint a 
2012. évi C. törvény 385.§ – alapján jogi eljárás megindítását kezdeményezzük, továbbá a jogosulatlan 
felhasználás napidíja is felszámolásra kerül. Ennek díja 300.000 HUF/nap/kép/ videó/ mondat. 

6. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA 
 
A Felvételben elhangzott vélemény nem minősül hivatalos véleménynek, felelős tanácsadásnak, 
adótanácsadásnak, jogi tanácsadásnak és egyéb tanácsadásnak. Jogilag érvényesíthető állásfoglalás, 
tanács e szerződés alapján nem adható. 
 
A Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősséget mindazon károk tekintetében, amelyek a Felvételből 
származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is, a rendszer használatából adódó, a működés 
teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért; egyéb, a Szolgáltatón kívül álló okra 
visszavezethető hibákért, károkért (vis maior); a Felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből 
eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért. 
 
7. ADATVÉDELEM 
 
Az adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: afaekaerkepzes.hu/about 
  

 


