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1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  

 

1.1. A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „Feltételek”) a Fighting Falcon Software 

Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Bercsényi utca 1., 

cégjegyzékszám: 19-09-523431; nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám: 

29018587-2-19; e-mail cím: training@dotnetfalcon.com; képviseli: Nagy Ákos; a továbbiakban: 

„Szolgáltató”) által üzemeltetett, oktató- és segédanyagokat, oktató videótartalmakat stb. elérhetővé 

tevő moodle.dotnetfalcon.com, a gitlab.dotnetfalcon.com és a tanusitvany.dotnetfalcon.com 

weboldalak (a továbbiaknak együttesen: „Platform(ok)” vagy „Szolgáltatói Felület(ek)”), valamint 

a fentieken keresztül nyújtott, illetve kapcsolódó oktatási szolgáltatások (a továbbiakban: 

„Szolgáltatás(ok)”) igénybevételének feltételeit tartalmazzák, továbbá az ezen Szolgáltatások 

nyújtására létrejött szerződés (továbbiakban: „Oktatói tevékenység ellátására szóló megbízási 

szerződés”) tekintetében irányadók a 10.2 pont rendelkezéseivel összhangban. 

1.2. A Feltételek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 6:77. § 

szerinti általános szerződési feltételeknek minősülnek. A Feltételek elfogadásával létrejön a szerződés 

a Szolgáltató és a Platformon keresztül, vagy egyéb módon a Szolgáltató Szolgáltatásait igénybe vevő 

felhasználók (a továbbiakban: „Felhasználó(k)”) között. A Szolgáltatás igénybevételével, illetve a 

Feltételek elfogadásával a Felhasználó kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a jelen Feltételekben 

foglaltakat, és azoknak a felek közötti jogviszony(ok)ban történő alkalmazásához hozzájárult, illetve 

azokkal egyetért. 

1.3. Hangsúlyozandó, hogy a jelen Feltételek célja kifejezetten a Platformon nyújtott tartalmak (a 

továbbiakban: „Tartalom” vagy „Tartalmak”) és Szolgáltatások igénybevételének szabályozása. A 

jelen Feltételek a Platformon írtakkal összhangban értelmezendők. Az egyes képzések, szolgáltatási 

csomagok (a továbbiakban együttesen: „Tréning(ek)” vagy „Képzés(ek)) mindenkori árát és egyéb, 

jelen Feltételekben nem részletezett feltételeit az Oktatói tevékenység ellátására szóló megbízási 

szerződés tartalmazza. 

1.4. A Szolgáltató a Feltételek módosításának jogát – meglévő szerződéses kötelezettségeire tekintettel – 

fenntartja. Az esetleges módosításokról való tudomásszerzés, valamint újabb információk 

megtekintése érdekében, kérjük, rendszeresen tekintse át a Feltételeket. 

2. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, FELELŐSSÉG 

2.1. A Felhasználók a Platformot kizárólag azok célja szerint – tehát oktatási célú Tartalmak megrendelése, 

igénybevétele, valamint a Szolgáltató tevékenységéről, Szolgáltatásairól való tájékozódás, 

kapcsolatfelvétel céljára – használhatják. 

2.2. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Szolgáltatói Felületeken elhelyezett anyagok 

vírus- illetve egyéb kártékony programoktól mentesek legyenek. Ugyanakkor a Szolgáltató a 

Szolgáltatói Felületek használatából vagy használhatatlanságából eredő, illetőleg a Szolgáltatói 

Felületek használata során Felhasználókat ért vélt vagy valós károkért való felelősségét kizárja. A 

Szolgáltató emellett ugyancsak nem vállal felelősséget semmilyen pontatlan információból, az elvárt 

felhasználói élmény elmaradásából, technikai vagy egyéb zavarból, nem megfelelő beállításból fakadó 

vélt vagy valós károkért, kellemetlenségért. Felhasználó a Szolgáltatói Felületeket kizárólag saját 

felelősségére használja. 

mailto:training@dotnetfalcon.com
http://moodle.dotnetfalcon.com/
https://gitlab.dotnetfalcon.com/users/sign_in
https://tanusitvany.dotnetfalcon.com/
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2.3. A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha a Szolgáltatói Felületek vagy az azokon 

elérhető Tartalmak a Felhasználó rendszerében kompatibilitási, vagy más hibák miatt nem elérhetők, 

vagy ha a Felhasználó által használni kívánt alkalmazásokkal, böngészőkkel, szoftverekkel való 

megfelelő együttműködésük nem vagy nem megfelelően biztosított. Az ebből eredő, Felhasználót ért 

vélt, vagy valós károkért, késedelemért, kényelmetlenségért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.  

2.4. A Szolgáltatói Felületek tartalmazhatnak olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek vagy 

hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási 

lehetőséget. A kapcsolódó honlapokhoz a Szolgáltatói Felületek csupán hozzáférést biztosítanak, 

azonban a Szolgáltató nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget ezen honlapokért 

vagy az azokon elhelyezett információkért, azok pontosságáért, hiba-, hiány vagy vírusmentességéért, 

abban az esetben sem, ha a Szolgáltató valamely alkalmazottja, megbízottja, képviselője átnézte vagy 

jóváhagyta a Szolgáltatói Felületeken az ilyen egyéb honlapokra mutató hiperlinkek elhelyezését. 

Hangsúlyozandó, hogy az ezen honlapokon keresztül végzett adatkezelésekért, sütik elhelyezéséért és 

működéséért az érintett honlapon, illetve annak üzemeltetőjénél tájékozódhat, azokért a Szolgáltató 

nem felel. 

2.5. Bármilyen jogsértés, vagy Felhasználó által a jelen Feltételek megszegése esetén a Felhasználó – a 

közte és a Szolgáltató közötti szerződéses megállapodás felmondás vagy azonnali hatályú felmondás 

útján történő megszüntetésével – a Szolgáltatásból időlegesen vagy véglegesen kizárható, illetve az 

adott Szolgáltatói Felületen lévő felhasználói fiókja felfüggeszthető, továbbá vele szemben – az adott 

eset körülményeire tekintettel – polgári jogi, büntetőjogi vagy egyéb jogszabályok szerinti eljárás 

kezdeményezhető.  

2.6. A Szolgáltatói Felületek, valamint a Szolgáltatások módosításának vagy megszüntetésének jogát a 

Szolgáltató – a meglévő szerződéses kötelezettségeire tekintettel – fenntartja, annak meghozatalára 

egyoldalúan is jogosult, ideértve különösen de nem kizárólag a Szolgáltatói Felületek, illetve a 

Szolgáltatások megszüntetését, ideiglenes felfüggesztését, módosítását (például: díjszabás 

változtatása), a Szolgáltatói Felületek elérhetőségének (domain címének), kialakításának, dizájnjának, 

az elérhető Tartalmak körének változását. A fenti jelentősebb változtatásokról (ideértve különösen a 

Szolgáltatói Felületek vagy azok bármelyike megszűnését, elérhetőségének változását, a díjazási és 

fizetési feltételek változását) a Szolgáltató lehetőség szerint előzetesen tájékoztatja a Szolgáltatásokat 

a módosítás idején igénybe vevő Felhasználókat. 

3. A PLATFORMON ELÉRHETŐ TARTALMAK IGÉNYBEVÉTELE 

3.1. A Platform használata regisztrációhoz kötött, a Tartalmak és a Platformmal kapcsolatos Szolgáltatások 

pedig a regisztrációt követően érhetők el. A regisztráció elvégzéséhez a Szolgáltató Adatkezelési 

tájékoztatójában felsorolt adatok megadása kötelező. A regisztrációt követően a Felhasználók 

hozzáférhetnek a Platformon lévő felhasználói profiljukhoz (fiókjukhoz), valamint igénybe vehetik az 

egyes Platformokon keresztül elérhető Szolgáltatásokat.  

3.2. Nem áll rendelkezésre olyan magatartási kódex, amelynek a jelen Feltételek szerinti Szolgáltatások 

tekintetében a Szolgáltató aláveti magát.  

4. FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

4.1. Összhangban a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény („Fktv.”), valamint a felnőttképzésről 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. Rendelet („Felnőttképzési 

jogszabályok”) rendelkezéseivel, a Feltételek jelen pontja tartalmazza a Képzések Felhasználók általi 
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igénybevétele, valamint ehhez fűződően a Tartalmak igénybe vételére vonatkozóan a Szolgáltató mint 

felnőttképző és a Felhasználó mint a felnőttképzési szolgáltatást igénybe vevő közötti felnőttképzési 

szerződésre vonatkozó szabályokat.  

4.2. Az alábbi információkat a Képzésekre vonatkozóan, valamint a Tartalmak vonatkozásában a 

Szolgáltatói Felületeken feltüntetett leírások, tanfolyamokkal és oktatással kapcsolatos információk 

(tanfolyamok, oktató anyagok), az Oktatási tevékenység ellátására szóló megbízási szerződést / a 

Felhasználó és Szolgáltató közötti esetleges további szerződés (egyedi megállapodás) tartalmazzák, 

amelyek a Felek közti felnőttképzési szerződés elválaszthatatlan részének minősülnek. Ezen 

információk közé az alábbiak értendők: 

4.2.1. a Képzések megnevezése és óraszáma; 

4.2.2. A Képzések év, hónap, nap szerinti kezdési és befejezésének tervezett időpontja, figyelembe véve 

az előzetesen megszerzett tudás beszámítását, valamint haladásának tananyagegységekre bontott 

ütemezését; 

4.2.3. a Képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja; 

4.2.4. a megengedett hiányzás mértéke és ennek túllépése esetén a Képzésben részt vevő személyt érintő 

következmények; 

4.2.5. a képzési díj mértéke és fizetésének módja, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás 

beszámítását, valamint a képzési díj megfizetésének a képzés megvalósítása teljesítésével arányban 

álló ütemezését; 

4.2.6. a Képzésben részt vevő személy és a Szolgáltató, mint felnőttképző szerződésszegésének 

következményei. 

4.3. Amennyiben az Oktatási tevékenység ellátására szóló megbízási szerződés / a Felhasználó és 

Szolgáltató közötti esetleges további szerződés (egyedi megállapodás) vagy az adott Szolgáltatói 

Felületen feltüntetett leírások, tanfolyamokkal és oktatási anyagokkal kapcsolatos információk 

másként nem határoznak, az irányadó Felnőttképzési jogszabályokra tekintettel a Szolgáltató, mint 

felnőttképző és a Felhasználó, mint a felnőttképzési szolgáltatást igénybe vevő közötti felnőttképzési 

szerződés tekintetében az alábbi rendelkezések irányadók: 

4.3.1. a Szolgáltató által nyújtott Képzések elvégzéséért, illetve a Tartalmak áttekintéséért, 

megtanulásáért – abban az esetben, ha a Képzés követelményeit teljesítette a Felhasználó -, a 

Képzés követelményeinek teljesítését elismerő tanúsítvány kerül kiállításra; 

4.3.2. a Képzésekhez és a Tartalmakhoz nem kapcsolódik vizsga; 

4.3.3. a Képzések és a Tartalmak nem kerültek költségvetési és európai uniós forrásokból támogatásra; 

4.3.4. a Képzések keretében vagy egyébként a Szolgáltató nem nyújt ösztöndíjakat; 

4.3.5. a Szolgáltató az Oktatási tevékenység ellátására szóló megbízási szerződésben / a Felhasználó és 

Szolgáltató közötti esetleges további szerződésben (egyedi megállapodásban) feltüntetett díjon felül 

más jogcímen további díjat vagy költséget nem állapít meg a Szolgáltató a Felhasználó terhére; 

4.3.6. a Felek a fentiek szerinti egyedi megállapodást szóban vagy elektronikus úton is jogosultak 

megkötni, ez utóbbi kategóriába értve nem kizárólag a 6:7. § (3) bekezdése szerinti módon előírtak 

szerint kötött szerződéseket is, ha ilyen szerződések megkötését jogszabály nem zárja ki, illetve 

nem támaszt szigorúbb alaki követelményeket. 
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4.4. Amennyiben az Oktatási tevékenység ellátására szóló megbízási szerződés / a Felhasználó és 

Szolgáltató közötti esetleges további szerződés (egyedi megállapodás) vagy az adott Szolgáltatói 

Felületen feltüntetett leírások, tanfolyamokkal és oktatási anyagokkal kapcsolatos információk 

másként nem határoznak, a fentiek tekintetében az alábbi rendelkezések irányadók a Felek között: 

4.4.1. a Képzés során nyújtott teljesítményt a Szolgáltató szóban, illetve elektronikus úton (ideértve 

különösen: e-mailben) ellenőrzi, valamint ugyancsak szóban, elektronikus úton (ideértve 

különösen: e-mailben) vagy a Felhasználó kérésére írásban értékeli. Az értékelés röviden 

összefoglalja a fejlesztendő területeket és a Felhasználó esetleges visszatérő hibáit, érdemjegyek 

adására azonban nem kerül sor; 

4.4.2. a megengedett hiányzás mértéke és ennek túllépése esetén a Képzésben részt vevő személyt érintő 

következmények: legfeljebb 10 hiányzás 2 hónapon belül, ezt meghaladó hiányzás esetén a 

Szolgáltató jogosult a Felhasználót az oktatásból kizárni és az Oktatási tevékenység ellátására szóló 

megbízási szerződés / a Felhasználó és Szolgáltató közötti esetleges további szerződés (egyedi 

megállapodás) rendelkezései szerinti jogkövetkezményeket alkalmazni; 

4.4.3. a képzési díj összege az Oktatási tevékenység ellátására szóló megbízási szerződésben / a 

Felhasználó és Szolgáltató közötti esetleges további szerződésben (egyedi megállapodásban) kerül 

meghatározásra. Ezen meghatározás figyelembe veszi a Felhasználó által már megszerzett tudást 

és az adott Képzés megvalósítása teljesítésével arányban álló ütemezését; 

4.4.4. a Képzésben részt vevő személy (Felhasználó) és a Szolgáltató, mint felnőttképző szerződésszegése 

esetén a másik Fél jogosult a Felhasználó / Szolgáltató / másik Fél szerződés szerinti teljesítését 8 

napot póthatáridővel írásban (e-mail útján) követelni. 

5. JOGSZAVATOSSÁG 

5.1. A Szolgáltató szavatol azért, hogy a Platformon, illetve a Tartalmakon harmadik személynek nincsen 

olyan joga, amely ezek Felhasználó általi használatát, felhasználását, elérését akadályozza vagy 

korlátozza. 

6. A SZERZŐDÉS HATÁLYA, SZERZŐDÉSSZEGÉS 

6.1. A jelen Feltételek szerinti szerződés az Oktatási tevékenység ellátására szóló megbízási szerződés / a 

Felhasználó és Szolgáltató közötti esetleges további szerződés (egyedi megállapodás) rendelkezései 

szerinti határozott időtartamra szól. 

6.2. A jelen Feltételek Felhasználó általi súlyos (lényeges) megszegése esetén a Szolgáltató jogosult a 

Felhasználót a Képzésben való részvételből egyoldalúan kizárni és az Oktatási tevékenység ellátására 

szóló megbízási szerződés / a Felhasználó és Szolgáltató közötti esetleges további szerződés (egyedi 

megállapodás) rendelkezései szerinti egyéb, szerződésszegés esetére előírt jogkövetkezményeket 

alkalmazni. 

6.3. A 6.2 pontban írt jogkövetkezmények kapcsán súlyos (lényeges) szerződésszegésnek az alábbi 

rendelkezések megszegése minősül: 

6.3.1. szerződéses díjfizetési kötelezettség elmulasztása; 

6.3.2. a Képzésekre irányuló szerződések esetén az óralemondásra irányuló szabályok ismételt 

megsértése; 
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6.3.3. a Szolgáltató vagy – az általa jogszerűen használt más személy által alkotott művek esetén – más 

személy szellemi tulajdonának megsértése, illetve a fentebb írt szolgáltatói jogszavatosság 

megszegése; 

6.3.4. engedély nélküli referenciahasználat; 

6.3.5. személyes adatok védelmére irányadó jogszabályi kötelezettségek megszegése; 

6.3.6. titoktartási kötelezettségek megszegése. 

6.4. A jelen Feltételek szerinti szerződés megszűnik a Szolgáltató vagy a Felhasználó jogutód nélküli 

megszűnésével vagy halálával. 

6.5. A jelen feltételek szerinti szerződés bármely módon történő megszűnése vagy megszüntetése – a Felek 

eltérő megállapodása hiányában – megszüntet továbbá a Szolgáltató és a Felhasználó közti minden 

egyéb, az adott szerződésben írt Szolgáltatáshoz kapcsolódó megállapodást. 

7. KAPCSOLATTARTÁS 

7.1. A Szolgáltató és a Felhasználó közötti szerződéshez kapcsolódó bármely nyilatkozat kizárólag írásban 

érvényes és joghatályos, amennyiben azt a Szolgáltató vagy a Felhasználó e-mailben, vagy 

tértivevénnyel ellátott, ajánlott küldeményként postára adják, illetve személyesen vagy futár útján 

átadják. Az egyes szerződéses nyilatkozatok – a Szolgáltató vagy a Felhasználó ellenkező 

megállapodása hiányában – elektronikusan (különösen e-mailben) is megtehetők, a Feltételeket 

azonban kizárólag a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani, míg az Oktatási tevékenység 

ellátására szóló megbízási Szerződés /  Felhasználó és Szolgáltató közötti esetleges további szerződés 

(egyedi megállapodás) kizárólag írásban (ide nem értve az elektronikus utat), vagy a Szolgáltató és a 

Felhasználó kifejezett megállapodása hiányában elektronikusan is módosíthatók. A Szolgáltató és a 

Felhasználó eltérő megállapodás hiányában az általuk megjelölt kapcsolattartókon keresztül és 

kapcsolattartási címeken tartanak egymással kapcsolatot; ezek bármely változása esetén az adott Fél 

köteles a másik Felet haladéktalanul tájékoztatni. 

8. TITOKTARTÁS 

8.1. A Szolgáltató és a Felhasználó kötelesek a szerződéses együttműködésük során tudomásukra jutott 

üzleti titkokat, valamint a másik Fél tevékenységére vonatkozó, nyilvánosnak nem minősülő adatokat 

és információkat, tényeket, tájékoztatásokat, egyéb adatokat, illetve összeállításokat (a továbbiakban 

együttesen "Bizalmas Információk") időbeli korlát nélkül bizalmasan kezelni, kivéve, ha a Bizalmas 

Információ átadására az érintett Felet jogszabály, bírósági, hatósági határozat kötelezően 

alkalmazandó rendelkezése kötelezi. Nem jelenti továbbá a titoktartási kötelezettség megsértését, ha 

a Bizalmas Információk átadására, rendelkezésre bocsátására a jelen Feltételek és az irányadó 

jogszabályok tükrében lehetőség van (ideértve különösen: illetékes hatósághoz történő panasz vagy 

más megkeresés benyújtását).  

8.2. A Szolgáltató és a Felhasználó a Bizalmas Információkat a másik Fél kifejezett hozzájárulása nélkül 

sem a köztük lévő szerződés hatályának fennállása alatt, sem ezen szerződés bármilyen okból történő 

megszűnése után nem hozhatják harmadik személyek tudomására és ilyen személyek számára 

semmilyen egyéb módon nem tehetik hozzáférhetővé, ide nem értve a fenti pontban meghatározott 

kivételeket, lehetőségeket. 

8.3. A jelen pontban foglalt titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Szolgáltató jogosult a 6.2 pont 

szerinti jogkövetkezményeket alkalmazni, továbbá jogosult a titoktartási kötelezettséget megszegő 
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Felhasználóval szemben kártérítési igényt érvényesíteni, valamint egyéb, a titoktartási kötelezettség 

megszegéséből származó jogait érvényesíteni. 

9. SZELLEMI TULAJDONJOG, REFERENCIA ÉS ADATVÉDELEM  

9.1. A Szolgáltatói Felületek tartalmi, strukturális és arculati változtatásához való jogát a Szolgáltató 

fenntartja magának, ideértve a Szolgáltatói Felületek és az azon keresztül nyújtott szolgáltatások 

szünetelését vagy megszüntetését is, amelyről a Szolgáltató egyoldalúan jogosult dönteni. Az esetleges 

szünetelésről vagy megszüntetésről, illetve a Szolgáltatói Felületek használhatóságát érintő 

jelentősebb változásokról azonban a Szolgáltató lehetőség szerint előzetesen tájékoztatja a vele 

szerződéses viszonyban álló Felhasználót.  

9.2. A Szolgáltatói Felületek használatára a Felhasználó kizárólag a jelen Feltételekkel, valamint a 

Szolgáltatói Felületeken elérhető egyéb feltételekkel, a Felek közti egymás megállapodással (egyedi 

szerződés) összhangban jogosult. Az ezen szabályok bármely megsértése vagy megkerülése (például: 

az adott profil, fiók arra nem jogosult vagy az előzetesen engedélyezett személyeket meghaladó számú 

személy általi használata) a 6.2 pontban foglalt jogkövetkezmények alkalmazásához való jogot 

eredményez Szolgáltató részére, a Felhasználó pedig a fenti jogsértéssel okozott teljes kárért 

felelősséggel tartozik. 

9.3. Minden, a Szolgáltatói Felületeken használt védjegy (márkanév, logó stb.), illetve egyéb szellemi 

alkotás (például: dizájnelemek) jogosultja a Szolgáltató, vagy azt a Szolgáltató a jogosult engedélyével 

használja. Ezen szellemi alkotások – a Szolgáltatói Felületek üzemszerű működéshez szükséges körben 

történő elérhetővé tételén, valamint a Szolgáltató és a Felhasználó közötti szerződés teljesítésén túli 

– felhasználására a Felhasználó kizárólag a Szolgáltató előzetes írásos engedélyével jogosult.  

9.4. A Felek megállapodnak továbbá, hogy referenciaként a másik Félre kizárólag ezen másik Fél előzetes 

engedélye alapján hivatkoznak, előre egyeztetett szövegezés és referenciaanyagok szerint. 

9.5. A személyes adatok Szolgáltató általi kezeléséről, valamint az érintettek adatvédelmi jogairól és 

jogorvoslati lehetőségeiről bővebb információkat a Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatója tartalmaz, 

amely a Szolgáltatói Felületeken érhető el. 

10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

10.1. A Felek közti, jelen Feltételek szerinti szerződés bármilyen módosítása csak írásban – ideértve a Felek 

eltérő megállapodása, illetve jogszabályi korlátozás hiányában az elektronikus úton (e-mailben) 

történő módosítást is –, a Felek kölcsönös megállapodásával érvényes, a Feltételek módosítására 

azonban – a Feltételek eltérő rendelkezése, valamint jogszabályi korlátozás hiányában – a Szolgáltató 

egyoldalú döntése alapján is sor kerülhet. 

10.2. Amennyiben az adott Képzés, illetve a kapcsolódó Tartalmak kapcsán a Felek egyedi megállapodást 

(egyedi szerződést) kötnek / a Szolgáltató Oktatási tevékenység ellátására szóló megbízási szerződést 

köt, úgy a jelen Feltételek és ezen megállapodás rendelkezéseinek ütközése esetén az egyedi 

megállapodásban (egyedi szerződésben) / Oktatási tevékenység ellátására szóló megbízási 

szerződésben foglaltak irányadók. 

10.3. A jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog az irányadó. 

10.4. Abban az esetben, ha a Feltételek vagy a Szolgáltató, valamint a Felhasználó közötti egyedi szerződés 

valamely rendelkezése bármely ok miatt érvénytelen lenne, úgy az nem érinti ezen szerződés, illetve 

a Feltételek vagy a Felek közti további megállapodás egyéb rendelkezéseit, és Felek az érvénytelen 
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rendelkezést haladéktalanul kötelesek oly módon érvényes rendelkezéssel módosítani, amely 

módosítás a Felek eredeti szerződési akaratának leginkább megfelel. 

10.5. A Felek a Ptk. 6:63. § (5) és 6:67. § (3) pontjainak alkalmazását kölcsönösen kizárják. 


	1.1. A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „Feltételek”) a Fighting Falcon Software Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Bercsényi utca 1., cégjegyzékszám: 19-09-523431; nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék ...
	1.2. A Feltételek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 6:77. § szerinti általános szerződési feltételeknek minősülnek. A Feltételek elfogadásával létrejön a szerződés a Szolgáltató és a Platformon keresztül, va...
	1.3. Hangsúlyozandó, hogy a jelen Feltételek célja kifejezetten a Platformon nyújtott tartalmak (a továbbiakban: „Tartalom” vagy „Tartalmak”) és Szolgáltatások igénybevételének szabályozása. A jelen Feltételek a Platformon írtakkal összhangban értelme...
	1.4. A Szolgáltató a Feltételek módosításának jogát – meglévő szerződéses kötelezettségeire tekintettel – fenntartja. Az esetleges módosításokról való tudomásszerzés, valamint újabb információk megtekintése érdekében, kérjük, rendszeresen tekintse át ...
	2. felhasználási feltételek, FELELŐSSÉG
	2.1. A Felhasználók a Platformot kizárólag azok célja szerint – tehát oktatási célú Tartalmak megrendelése, igénybevétele, valamint a Szolgáltató tevékenységéről, Szolgáltatásairól való tájékozódás, kapcsolatfelvétel céljára – használhatják.
	2.2. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Szolgáltatói Felületeken elhelyezett anyagok vírus- illetve egyéb kártékony programoktól mentesek legyenek. Ugyanakkor a Szolgáltató a Szolgáltatói Felületek használatából vagy használhatatlan...
	2.3. A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha a Szolgáltatói Felületek vagy az azokon elérhető Tartalmak a Felhasználó rendszerében kompatibilitási, vagy más hibák miatt nem elérhetők, vagy ha a Felhasználó által használni kívánt alka...
	2.4. A Szolgáltatói Felületek tartalmazhatnak olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek vagy hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. A kapcsolódó honlapokhoz a Szolgáltatói Felületek cs...
	2.5. Bármilyen jogsértés, vagy Felhasználó által a jelen Feltételek megszegése esetén a Felhasználó – a közte és a Szolgáltató közötti szerződéses megállapodás felmondás vagy azonnali hatályú felmondás útján történő megszüntetésével – a Szolgáltatásbó...
	2.6. A Szolgáltatói Felületek, valamint a Szolgáltatások módosításának vagy megszüntetésének jogát a Szolgáltató – a meglévő szerződéses kötelezettségeire tekintettel – fenntartja, annak meghozatalára egyoldalúan is jogosult, ideértve különösen de nem...

	3. a platformon elérhető tartalmak igénybevétele
	3.1. A Platform használata regisztrációhoz kötött, a Tartalmak és a Platformmal kapcsolatos Szolgáltatások pedig a regisztrációt követően érhetők el. A regisztráció elvégzéséhez a Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatójában felsorolt adatok megadása köt...
	3.2. Nem áll rendelkezésre olyan magatartási kódex, amelynek a jelen Feltételek szerinti Szolgáltatások tekintetében a Szolgáltató aláveti magát.

	4. felnőttképzési szerződésekre vonatkozó rendelkezések
	4.1. Összhangban a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény („Fktv.”), valamint a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. Rendelet („Felnőttképzési jogszabályok”) rendelkezéseivel, a Feltételek jelen pontja...
	4.2. Az alábbi információkat a Képzésekre vonatkozóan, valamint a Tartalmak vonatkozásában a Szolgáltatói Felületeken feltüntetett leírások, tanfolyamokkal és oktatással kapcsolatos információk (tanfolyamok, oktató anyagok), az Oktatási tevékenység el...
	4.2.1. a Képzések megnevezése és óraszáma;
	4.2.2. A Képzések év, hónap, nap szerinti kezdési és befejezésének tervezett időpontja, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását, valamint haladásának tananyagegységekre bontott ütemezését;
	4.2.3. a Képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja;
	4.2.4. a megengedett hiányzás mértéke és ennek túllépése esetén a Képzésben részt vevő személyt érintő következmények;
	4.2.5. a képzési díj mértéke és fizetésének módja, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását, valamint a képzési díj megfizetésének a képzés megvalósítása teljesítésével arányban álló ütemezését;
	4.2.6. a Képzésben részt vevő személy és a Szolgáltató, mint felnőttképző szerződésszegésének következményei.
	4.3. Amennyiben az Oktatási tevékenység ellátására szóló megbízási szerződés / a Felhasználó és Szolgáltató közötti esetleges további szerződés (egyedi megállapodás) vagy az adott Szolgáltatói Felületen feltüntetett leírások, tanfolyamokkal és oktatás...
	4.3.1. a Szolgáltató által nyújtott Képzések elvégzéséért, illetve a Tartalmak áttekintéséért, megtanulásáért – abban az esetben, ha a Képzés követelményeit teljesítette a Felhasználó -, a Képzés követelményeinek teljesítését elismerő tanúsítvány kerü...
	4.3.2. a Képzésekhez és a Tartalmakhoz nem kapcsolódik vizsga;
	4.3.3. a Képzések és a Tartalmak nem kerültek költségvetési és európai uniós forrásokból támogatásra;
	4.3.4. a Képzések keretében vagy egyébként a Szolgáltató nem nyújt ösztöndíjakat;
	4.3.5. a Szolgáltató az Oktatási tevékenység ellátására szóló megbízási szerződésben / a Felhasználó és Szolgáltató közötti esetleges további szerződésben (egyedi megállapodásban) feltüntetett díjon felül más jogcímen további díjat vagy költséget nem ...
	4.3.6. a Felek a fentiek szerinti egyedi megállapodást szóban vagy elektronikus úton is jogosultak megkötni, ez utóbbi kategóriába értve nem kizárólag a 6:7. § (3) bekezdése szerinti módon előírtak szerint kötött szerződéseket is, ha ilyen szerződések...
	4.4. Amennyiben az Oktatási tevékenység ellátására szóló megbízási szerződés / a Felhasználó és Szolgáltató közötti esetleges további szerződés (egyedi megállapodás) vagy az adott Szolgáltatói Felületen feltüntetett leírások, tanfolyamokkal és oktatás...
	4.4.1. a Képzés során nyújtott teljesítményt a Szolgáltató szóban, illetve elektronikus úton (ideértve különösen: e-mailben) ellenőrzi, valamint ugyancsak szóban, elektronikus úton (ideértve különösen: e-mailben) vagy a Felhasználó kérésére írásban ér...
	4.4.2. a megengedett hiányzás mértéke és ennek túllépése esetén a Képzésben részt vevő személyt érintő következmények: legfeljebb 10 hiányzás 2 hónapon belül, ezt meghaladó hiányzás esetén a Szolgáltató jogosult a Felhasználót az oktatásból kizárni és...
	4.4.3. a képzési díj összege az Oktatási tevékenység ellátására szóló megbízási szerződésben / a Felhasználó és Szolgáltató közötti esetleges további szerződésben (egyedi megállapodásban) kerül meghatározásra. Ezen meghatározás figyelembe veszi a Felh...
	4.4.4. a Képzésben részt vevő személy (Felhasználó) és a Szolgáltató, mint felnőttképző szerződésszegése esetén a másik Fél jogosult a Felhasználó / Szolgáltató / másik Fél szerződés szerinti teljesítését 8 napot póthatáridővel írásban (e-mail útján) ...

	5. jogszavatosság
	5.1. A Szolgáltató szavatol azért, hogy a Platformon, illetve a Tartalmakon harmadik személynek nincsen olyan joga, amely ezek Felhasználó általi használatát, felhasználását, elérését akadályozza vagy korlátozza.

	6. A szerződés hatálya, SZERZŐDÉSSZEGÉS
	6.1. A jelen Feltételek szerinti szerződés az Oktatási tevékenység ellátására szóló megbízási szerződés / a Felhasználó és Szolgáltató közötti esetleges további szerződés (egyedi megállapodás) rendelkezései szerinti határozott időtartamra szól.
	6.2. A jelen Feltételek Felhasználó általi súlyos (lényeges) megszegése esetén a Szolgáltató jogosult a Felhasználót a Képzésben való részvételből egyoldalúan kizárni és az Oktatási tevékenység ellátására szóló megbízási szerződés / a Felhasználó és S...
	6.3. A 6.2 pontban írt jogkövetkezmények kapcsán súlyos (lényeges) szerződésszegésnek az alábbi rendelkezések megszegése minősül:
	6.3.1. szerződéses díjfizetési kötelezettség elmulasztása;
	6.3.2. a Képzésekre irányuló szerződések esetén az óralemondásra irányuló szabályok ismételt megsértése;
	6.3.3. a Szolgáltató vagy – az általa jogszerűen használt más személy által alkotott művek esetén – más személy szellemi tulajdonának megsértése, illetve a fentebb írt szolgáltatói jogszavatosság megszegése;
	6.3.4. engedély nélküli referenciahasználat;
	6.3.5. személyes adatok védelmére irányadó jogszabályi kötelezettségek megszegése;
	6.3.6. titoktartási kötelezettségek megszegése.
	6.4. A jelen Feltételek szerinti szerződés megszűnik a Szolgáltató vagy a Felhasználó jogutód nélküli megszűnésével vagy halálával.
	6.5. A jelen feltételek szerinti szerződés bármely módon történő megszűnése vagy megszüntetése – a Felek eltérő megállapodása hiányában – megszüntet továbbá a Szolgáltató és a Felhasználó közti minden egyéb, az adott szerződésben írt Szolgáltatáshoz k...

	7. Kapcsolattartás
	7.1. A Szolgáltató és a Felhasználó közötti szerződéshez kapcsolódó bármely nyilatkozat kizárólag írásban érvényes és joghatályos, amennyiben azt a Szolgáltató vagy a Felhasználó e-mailben, vagy tértivevénnyel ellátott, ajánlott küldeményként postára ...

	8. Titoktartás
	8.1. A Szolgáltató és a Felhasználó kötelesek a szerződéses együttműködésük során tudomásukra jutott üzleti titkokat, valamint a másik Fél tevékenységére vonatkozó, nyilvánosnak nem minősülő adatokat és információkat, tényeket, tájékoztatásokat, egyéb...
	8.2. A Szolgáltató és a Felhasználó a Bizalmas Információkat a másik Fél kifejezett hozzájárulása nélkül sem a köztük lévő szerződés hatályának fennállása alatt, sem ezen szerződés bármilyen okból történő megszűnése után nem hozhatják harmadik személy...
	8.3. A jelen pontban foglalt titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Szolgáltató jogosult a 6.2 pont szerinti jogkövetkezményeket alkalmazni, továbbá jogosult a titoktartási kötelezettséget megszegő Felhasználóval szemben kártérítési igényt érv...

	9. szellemi tulajdonjog, referencia és adatvédelem
	9.1. A Szolgáltatói Felületek tartalmi, strukturális és arculati változtatásához való jogát a Szolgáltató fenntartja magának, ideértve a Szolgáltatói Felületek és az azon keresztül nyújtott szolgáltatások szünetelését vagy megszüntetését is, amelyről ...
	9.2. A Szolgáltatói Felületek használatára a Felhasználó kizárólag a jelen Feltételekkel, valamint a Szolgáltatói Felületeken elérhető egyéb feltételekkel, a Felek közti egymás megállapodással (egyedi szerződés) összhangban jogosult. Az ezen szabályok...
	9.3. Minden, a Szolgáltatói Felületeken használt védjegy (márkanév, logó stb.), illetve egyéb szellemi alkotás (például: dizájnelemek) jogosultja a Szolgáltató, vagy azt a Szolgáltató a jogosult engedélyével használja. Ezen szellemi alkotások – a Szol...
	9.4. A Felek megállapodnak továbbá, hogy referenciaként a másik Félre kizárólag ezen másik Fél előzetes engedélye alapján hivatkoznak, előre egyeztetett szövegezés és referenciaanyagok szerint.
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