
Általános Szerződési Feltételek 
 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Aquilone Training 
Kft. mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által a https://www.aquilone.hu 
weboldalon (a továbbiakban: Honlap) keresztül nyújtott szolgáltatások (a 
továbbiakban: Szolgáltatások) igénybevételének során létrejött szerződésekre 
irányadó általános szerződési feltételeket, és ennek keretében a szolgáltatás(oka)t 
igénybe vevő megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) – a továbbiakban 
együttesen Felek – jogait és kötelezettségeit tartalmazza. 

A jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus 
formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven 
íródik, magatartási kódexre nem utal. 

A honlap működésével, megrendelési folyamatával kapcsolatosan felmerülő 
kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk. 

A Szolgáltatások igénybevételével Megrendelő kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et 
megértette, a benne foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. 
Ezt a vonatkozó online űrlapokon megfelelő módon jeleznie szükséges. Amennyiben 
Megrendelő a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, a Szolgáltatásokat nem veheti igénybe. 

Szolgáltató fenntartja magának a jogot a jelen ÁSZF előzetes bejelentés nélküli és 
egyoldalú módosítására. 

1. Szolgáltató adatai 

Cégnév: Aquilone Training Szervezetfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság  
Székhely: 1146 Budapest, Hungária krt. 198. 3.em 25.  
Adószám: 13939432-2-42 
Cégjegyzékszám: 01-09-880891 
Képviselő: Toldi Zsuzsanna 
Számlavezető pénzintézete: MKB Bank Zrt.  
Bankszámlaszám: 10100840-72259500-01004003 
E-mail cím: info@aquilone.hu 
Telefonszám: 06 20 222 3112 

2. Általános rendelkezések 
2.1 A jelen ÁSZF-ben részletezett Szolgáltatások kereteit a Polgári 

törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi 
szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes 
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a fogyasztó és a vállalkozás közötti 

https://www.aquilone.hu/
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szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 
szabályozza. 

2.2 A jelen ÁSZF-ben 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, az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, 
valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 
szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó 
jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. 

2.3 A jelen Szabályzat 2022. július 17. napjától hatályos, és visszavonásig 
hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a 
Szabályzatot. 

2.4 A honlap használója (Felhasználó, Érintett, Megrendelő, Fogyasztó), 
amennyiben a Szolgáltató által üzemeltetett honlapra belép, vagy annak 
tartalmát bármilyen módon olvassa, a honlap használatával elfogadja, hogy rá 
nézve a honlap használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás 
(Adatkezelési tájékoztató, ÁSZF) automatikusan érvényes. Amennyiben a 
Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, a honlap tartalmának 
megtekintésére nem jogosult. 

2.5 Szolgáltató minden jogot fenntart magának a honlap, annak bármely részlete 
és az azon megjelenő tartalmak, valamint a honlap terjesztésének tekintetében. 
A Szolgáltató kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a honlapon 
megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus 
tárolása, feldolgozása és értékesítése. 

 
3. A szolgáltatások fajtái 

A honlapon Szolgáltató részletesen feltünteti az általa nyújtott Szolgáltatások 
nevét, leírását, árát, igénybevételének feltételeit. 

Szolgáltató az alábbi szolgáltatás(okat) nyújtja: 

• Teal Szervezetek Építése Tanfolyam 

Ezen szolgáltatás a honlapon keresztül vásárolható meg. A honlapon található 
cikkek, képek és termékek bármilyen nemű másolása, átvétele, engedély nélküli 
megjelenítése az írásos hozzájárulásunk nélkül szigorúan tilos! 

Amennyiben Felhasználónak a Szolgáltatással kapcsolatban több információra van 
szüksége, kérjük, lépjen kapcsolatba Szolgáltatóval a megadott elérhetőségeken. 

4. A szolgáltatások ára 
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4.1 A vételár mindig a kiválasztott Szolgáltatás mellett feltüntetett összeg, amely 
magyar forintban értendő nettó + ÁFA összeg. 

4.2 Szolgáltató fenntartja a honlapról megrendelhető Szolgáltatások árai változ-
tatásának jogát. A módosítás a honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép 
hatályba. Az ármódosítás a módosítás időpontjában már megrendelt 
Szolgáltatásra nem vonatkozik. 

4.3 Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja 
Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról. 

4.4 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 vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató 
nem köteles a szolgáltatást hibás áron nyújtani, hanem felajánlhatja a helyes 
áron történő szolgáltatás-nyújtást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat 
vásárlási szándékától. 

4.5 Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a szolgáltatás valódi és 
feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie 
szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján 
a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön 
létre. Amennyiben Felek nem tudnak megállapodni a szerződéses 
feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan 
kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött 
szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a 
hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő. 

 

5. A Szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos általános rendelkezések 
5.1 A jelen ÁSZF Szolgáltató minden Szolgáltatásának megrendelésére 

vonatkozóan teljes körűen szabályozza Felek jogait és kötelezettségeit. 
Felhasználó a honlapon történő jelentkezésével kijelenti, hogy jelen ÁSZF és a 
honlapon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és el-
fogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul. 

5.2 Szolgáltató kijelenti, Megrendelő pedig kifejezetten elfogadja, hogy jogszabály 
vagy az ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt a Felek között. 

5.3 Felhasználó lehet minden cselekvőképes, 18. életévét betöltött természetes 
személy, valamint törvényesen bejegyzett cég és vállalkozó. 

5.4 Az oldal használata feltételezi, hogy Felhasználó teljes szellemi 
teljesítőképessége birtokában van, felelősséget tud vállalni saját sorsáért, 
döntéseiért. Amennyiben a Szolgáltatások megrendelése és/vagy teljesítése 
során ennek ellenkezője derülne ki, Szolgáltató a megrendelt szolgáltatás 
teljesítésétől elállhat. 
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6. A Teal Szervezetek Építése Tanfolyamon történő részvétel 
6.1 A jelentkezés feltételei 
6.1.1 Az online képzésre történő jelentkezés kizárólag a honlapon található 

megfelelő űrlap kitöltésével lehetséges. Felhasználó a Szolgáltatásra 
vonatkozó Megrendelését a jelentkezés gombra kattintva adja le. 

6.1.2 Felek között a képzéseken való részvételre vonatkozó szerződés a jelentkezés 
Szolgáltató általi visszaigazolásával jön létre. A létrejött szerződés nem 
minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem 
hozzáférhető. 

6.1.3 A szerződés létrejöttét online képzés esetén a jelentkezési űrlap, és annak 
Szolgáltató által e-mailben történő visszaigazolása, valamint a Megrendelő 
fizetése és az arról szóló, Szolgáltató által kiállított számla igazolják, 
amelyeket a Szolgáltató az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott ideig 
őriz. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre. 

6.1.4 Felhasználó a jelentkezés során köteles a saját, valós adatait megadni. A 
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. 

6.1.5 Adatbeviteli hibák javítására online Megrendelés esetén a Megrendelés 
elküldésére szolgáló gombra történő kattintás előtt bármikor lehetőség van. 
Amennyiben Megrendelő a Megrendelés elküldését követően szeretne a 
megadott adatain változtatni, azt haladéktalanul jeleznie szükséges 
Szolgáltató felé a megadott elérhetőségek bármelyikén, vagy a Megrendelést 
visszaigazoló emailre küldött válasz-emailben. 

6.1.6 Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott 
rendelési adatokra visszavezethető problémákért, hibákért semminemű 
felelősség nem terheli. 

6.1.7 Szolgáltató magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát. 
6.2 Felek jogai és kötelezettségei a tanfolyamon való részvételt illetően 
6.2.1 Megrendelő jogai és kötelezettségei 
6.2.2 Megrendelőnek jogában áll a tanfolyamon részt venni, jegyzetelni és a kiadott 

anyagokat saját tanulási célra felhasználni. A képzés anyagait Megrendelő 
nem veheti vagy adhatja kölcsönbe, bérbe vagy haszonbérbe. Megrendelő 
nem jogosult a jelen ÁSZF alapján őt megillető jogokat másra átruházni. 

6.2.3 A Teal Szervezetek Építése tanfolyamra történő jelentkezés esetén 
Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató személyes adatait továbbítja 
a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerbe (FAR). A Felnőttképzési 
törvény alapján a képzésen történő részvétel esetén felnőttképzési szerződés 
kerül megkötésre Ön és az Aquilone Training Kft. között, mely szerződésben 
a Felnőttképzési törvény 13.§-15.§-ai alapján, a 11/2020. (II.7.) 
Kormányrendelet 21.§-a által meghatározott személyes adatokat kezeljük: 



természetes személyazonosító adatait (név, születési név, anyja neve, 
születési hely és idő),  
oktatási azonosító számát, 
elektronikus levelezési címét (e-mail),  
legmagasabb iskolai végzettségét,  
a képzés megnevezését, kezdési és befejezési idejének tervezett 
időpontját. 

6.2.4 Az online képzésen Szolgáltató engedélye nélkül tilos bármilyen hang-, kép- 
vagy videófelvétel készítése. Ezen pont megszegése Megrendelő 
részvételének felfüggesztését vonja maga után. Ilyen esetben Szolgáltató a 
képzés részvételi díját nem téríti vissza. 

6.2.5 A képzésen résztvevő Megrendelő nem tanúsíthat olyan magatartást, amely 
a képzés többi résztvevőjét, oktatóit, illetve Szolgáltató jogait vagy jogos 
érdekeit sértené vagy károsítaná. 

6.3 Szolgáltató jogai és kötelezettségei. 
6.3.1 A befizetett részvételi díjat a részvétel lemondása esetén Szolgáltató abban 

az esetben téríti vissza, ha a lemondás tényét a képzés napja előtt minimum 
14 nappal Megrendelő e-mailen jelzi. A 14 napon belül történő lemondás 
esetén Megrendelő a részvételi díj 50%-ára jogosult, 5 napon belül történő 
lemondás esetén Szolgáltató a részvételi díjat nem téríti vissza. 

6.3.2 Szolgáltató megtagadhatja a részvételt attól a Megrendelőtől, akinek a 
részvételi díja a képzést megelőző 14. napon még nem érkezett meg 
Szolgáltató bankszámlájára. 

6.3.3 Lehetőség van a képzésen résztvevő személyét a képzést megelőző napig 
módosítani, akár a befizetés megérkezése után is. 

6.3.4 Szolgáltatónak jogában áll a képzést törölni, amennyiben a jelentkezők 
száma nem éri el a minimális 5 fős létszámot, vagy ha Szolgáltató a képzés 
megtartásában akadályoztatásra kerül (pl. betegség miatt), vagy egyéb vis 
major esemény bekövetkezése esetén. Szolgáltató vállalja, hogy ilyen 
esetben Megrendelőket a lehető leghamarabb értesíti a képzés 
elmaradásáról, és a képzést Megrendelők részvételi díját maradéktalanul 
visszautalja az értesítés napjától számított 8 napon belül. Megrendelő 
jogosult részvételi díját másik időpontban tartandó képzésen történő 
részvételre felhasználni. 

6.3.5 Szolgáltató jogosult a képzésen résztvevő Megrendelőt a részvételből kizárni, 
amennyiben magatartása a képzést, Szolgáltatót vagy a képzés többi 
résztvevőjét súlyosan vagy ismételten megzavarja, és ezzel akadályozza a 
képzést. A képzésből az ÁSZF szerinti bármely kizárás esetén a képzés díja 
nem jár vissza. 
 

7. A Szolgáltatások vásárlása 
7.1 Az online jelentkezés menete 



7.1.1 A honlapon megjelenített szolgáltatások online rendelhetőek meg. 
7.1.2 Felhasználó az adatai megadásával, majd a „Jelentkezés” gombra kattintással 

tud jelentkezni a tanfolyamra. 
7.1.3 A Megrendelés befejezéséhez az űrlap tartalmának leellenőrzése után az 

űrlap alján található jelölőnégyzet kipipálásával Megrendelő kijelenti, hogy a 
jelen ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

7.1.4 Felhasználó a Megrendelés elküldését követően 3 munkanapon belül e-
mailben visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó 
megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 3 munkanapon belül 
Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy 
szerződéses kötelezettség alól mentesül. A Megrendelés és annak 
visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz 
megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja 
a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg 
időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, 
vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni. 

7.1.5 Az online Megrendelést követően Szolgáltató a képzés díjáról szóló 
díjbekérőt, majd a sikeres fizetést követően pdf formátumú számlát küld 
Megrendelő részére. 

7.1.6 Ha Megrendelő a visszaigazoló e-mailben meghatározott fizetési határidőn 
belül a képzés, illetve rendezvény részvételi díját nem fizeti meg, úgy ezt 
Szolgáltató a Megrendelő szerződéstől történő elállásának tekinti. 

 

8. Online megrendelések feldolgozása és teljesítése 
8.1 A Megrendelés feldolgozása hétköznap munkaidőben történik. Megrendelés 

leadására a megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség. Amennyiben ez a 
munkaidő lejárta után történik, az az azt követő napon kerül feldolgozásra. 

8.2 A Teal Szervezetek Építése tanfolyam teljesítésének időtartama 30 óra, 5 héten 
keresztül heti kétszer 3 órás bontásban. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy 
ezen bontást módosítsa, erről Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni köteles. 

8.3 Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás Szolgáltató, illetve a tanított módszerek 
megalkotóinak személyes véleményét és tapasztalatát tükrözi. A szolgáltatás 
igénybevételéből és annak alkalmazásából származó károk tekintetében 
Szolgáltató kizárja felelősségét. 

8.4 Amennyiben Szolgáltató a Szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem 
teljesíti, mert a megrendelt Szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles 
erről Megrendelőt azonnal, de legkésőbb 2 (két) munkanapon belül 
tájékoztatni, valamint a Megrendelő által fizetett összeget haladéktalanul, de 
legkésőbb 14 napon belül visszatéríteni. 

8.5 Bármely okból felmerülő részleges teljesítésre kizárólag Megrendelővel történő 
egyeztetést követően kerülhet sor. 



 

9. Az online megrendelések és Szolgáltatások teljesítésnek technikai feltételei 
9.1 A Honlapon történő Megrendelés feltételezi a Megrendelő részéről az internet 

technikai és műszaki korlátainak ismeretét, valamint a technológiával együtt 
járó hibalehetőségek elfogadását. Szolgáltató a fentiekből eredő mindennemű 
felelősséget és kártérítést kizár. 

9.2 Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatása 
folyamatos legyen, azonban nem vállal felelősséget a rajta kívül álló okokkal 
összefüggésben keletkezett hibákért és azok következményeiért, így különösen 
– de nem kizárólag – az internetes hálózatban beállott kimaradásért, egyéb 
technikai hibákért, leállásokért, az információs rendszerek biztonságát sértő 
magatartások, a mások által elhelyezett romboló alkalmazások, programok, 
vírusok okozta hibákért, következményekért. 

9.3 Megrendelőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok 
védelmének kötelezettsége. 

9.4 Szolgáltató a jelentkezés fogadása után visszaigazoló üzenetet küld 
Megrendelő részére. A Szolgáltató nem felelős az esetleges károkért az alábbi 
esetekben: 

• ha bármely működési hiba miatt a jelentkezés nem érkezett be; 
• Megrendelő számítógépének bármilyen hardver- vagy 

szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet 
csatlakozás megszakadása miatti károkért; 

• a Felhasználói jelszavaknak vagy fiókoknak akár a Felhasználó 
tudtával, akár anélkül történő illetéktelen használatából eredő 
károkért. Megrendelő azonban felelősséggel tartozik a saját 
jelszavának, vagy fiókjának illetéktelen használatával Szolgáltatónak 
vagy harmadik személynek okozott károkért. 

10. Fizetési feltételek 
10.1 Fizetési módok 
10.1.1 Banki átutalás: Megrendelő a kiválasztott képzés ellenértékét a díjbekérőben 

található bankszámlára 8 napon belül köteles átutalni. Amennyiben a képzés 
kezdésének időpontja 8 napon belül esedékes, úgy Megrendelő a lehető 
leghamarabb köteles a díjbekérőn szereplő összeget átutalni. Az összeg 
Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően Megrendelő jogosult 
a szolgáltatás(ok) általa meghatározott módon történő igénybe vételére. 

10.1.2 Banki átutalásnál minden esetben kérjük a megjegyzésben Megrendelő nevét 
és a megrendelt Szolgáltatás nevét, vagy Megrendelő emailcímét feltüntetni, 
a Szolgáltatás teljesítésének megkönnyítése és meggyorsítása érdekében. 

10.1.3 A részvételi díj megfizetésének időpontja banki átutalás, illetve bankkártyás 
fizetés esetén az az időpont, amikor a részvételi díj összege a Szolgáltató 
bankszámlájára megérkezik. 



 

11. Elállás, felmondás joga 
11.1 Fogyasztó a felmondási jogának gyakorlásával nem visszamenőlegesen, hanem 

a jövőre nézve szünteti meg a szerződést. A felmondási időszak a kiválasztott 
képzés kezdő időpontja előtt minimum 14 nap. A 14 napon belül történő 
lemondás esetén Megrendelő a részvételi díj 50%-ára jogosult, 5 napon belül 
történő lemondás esetén Szolgáltató a részvételi díjat nem téríti vissza. 

11.2 Ha Megrendelő a felmondási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó 
egyértelmű írásos nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltatóhoz elektronikus 
úton küldött levél útján a jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségen. 

11.3 Fogyasztó határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a fent megjelölt 
határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. 

11.4 Fogyasztó 14 nap elteltével is gyakorolhatja elállási és felmondási jogát – még 
nem, vagy nem egészében teljesített Szolgáltatás esetén – a Szolgáltató olyan 
szerződésszegése esetén, aminek következtében Önnek már nem áll érdekében 
a szerződés teljesítése. Elállását vagy felmondását ebben az esetben 
indokolnia kell. Ilyen tartalmú nyilatkozatát kérjük, küldje meg Szolgáltatónak a 
jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségeinek egyikére. 

11.5 A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési 
móddal egyező fizetési módot alkalmaz. E visszatérítési mód alkalmazásából 
kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. 

  

12. A teljesítés megtagadása 
12.1 Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás nyújtását annak megkezdése 

előtt, – illetve rendkívüli esetben, annak megkezdése után – megtagadja, illetve 
a Megrendelést visszautasítson. Ilyen esetben az esetlegesen időközben már 
kifizetett ellenszolgáltatást haladéktalanul, de legkésőbb a Szolgáltatás 
nyújtásának, illetve a Megrendelés teljesítésének megtagadásáról szóló 
értesítés megküldését követő munkanapon megtéríti Megrendelőnek. Ilyen 
esetekben Szolgáltató kifejezetten kizárja a Megrendelő által benyújtott 
kártérítési igényt. 

 

13. Panaszkezelés 
13.1 Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a 

megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben 
Felhasználónak a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban mégis 
valamilyen panasza vagy észrevétele van, úgy panaszát az 1. pontban meg-
adott elérhetőségeken, szóban vagy írásban terjesztheti elő. 

13.2 Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint 
orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz 



azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal 
kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy 
másolati példányát átadja a vásárlónak. 

13.3 Az írásbeli panaszt Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A 
panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet 
és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az 
ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja. 

13.4 A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót az 
elutasítás indokáról, valamint arról, hogy Felhasználó a panasz jellegétől 
függően mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. 

 

14. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek 
14.1 Szolgáltató és Fogyasztó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. 

Amennyiben azonban a Szolgáltató és Fogyasztó között esetlegesen fennálló 
jogvita Szolgáltatóval folytatott tárgyalások során nem rendeződik, a jogvita 
rendezésére az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére: 

14.1.1 Bírósági eljárás kezdeményezése 
Felhasználó jogosult a 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. 

14.1.2 Panasztétel a járási hivatalnál 
A Fogyasztó panaszával személyesen, postai úton vagy e-mailben a 
fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről 
szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben 
elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon 
országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. 

A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu 

14.1.3 Békéltető testület eljárásának kezdeményezése 
Fogyasztó panaszaival békéltető testülethez (a továbbiakban: Békéltető Testület) is 
fordulhat. 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 Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót 
megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. 

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei az alábbiak: 

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. 
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. 

http://jarasinfo.gov.hu/


E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu 
Fax: 06 (1) 488 21 86 
Telefon: 06 (1) 488 21 31 

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon 
átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és 
iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes. 

Fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül 
eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, 
igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat 
címzettje. 

A Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül 
a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, 
kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az 
áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. 

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. 
Ennek keretében köteles a Békéltető Testület eljáró tanácsának elnöke által 
megküldött értesítés részére történt kézbesítésétől számított 8 napon belül írásban 
nyilatkozni a fogyasztónak minősülő Megrendelő igényének jogosságát és az ügy 
körülményeit, valamint a tanács döntésének kötelezésként történő elfogadását 
illetően. Nyilatkozatában meg kell jelölnie az állításait alátámasztó tényeket és azok 
bizonyítékait, valamint csatolnia szükséges azokat az okiratokat (ezek másolatát), 
amelyek tartalmára bizonyítékként hivatkozik. 

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 
2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével a Szolgáltató a 
meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét 
biztosítani köteles. Amennyiben a Szolgáltató székhelye nem a területileg illetékes 
békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a 
Szolgáltató együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő 
írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. 

14.1.4 Online vitarendezés 

A leírtakon felül a Szolgáltató tájékoztatja a Fogyasztót, hogy az Európai Parlament 
és Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK 
rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési 
irányelv) szóló 524/2013/EU rendeletével létrehozta az ún. online vitarendezési 
platformot annak érdekében, hogy elősegítse a fogyasztók és kereskedők közötti 
jogviták független, pártatlan, átlátható, eredményes, gyors és méltányos, bírósági 
eljáráson kívüli online rendezését. 

mailto:bekelteto.testulet@bkik.hu


Az online vitarendezési platform egyablakos ügyintézési pontként működik azon 
fogyasztók és kereskedők számára, akik a fent hivatkozott EU rendelet hatálya alá 
tartozó jogvitáikat bírósági eljáráson kívül kívánják rendezni. 

Az online vitarendezési platform egy interaktív weboldal, amely elektronikus úton és 
díjmentesen elérhető az Unió intézményeinek valamennyi hivatalos nyelvén, így 
magyarul is. Az online vitarendezési platform elektronikus 
linkje http://ec.europa.eu/odr 

  

15. Szerzői jogok 
15.1 A Szolgáltató által ugyanezen ÁSZF szerint működtetett honlap 

(www.aquilone.hu) mint honlap és annak teljes szöveges és grafikus tartalma, 
valamint a működéséhez szükséges minden egyes összetevő (a 
továbbiakban: Szellemi alkotás) szerzői jogi védelem alá esik, amelynek 
jogosultja a Szolgáltató (az 1999. évi LXXVI. tv. alapján). A jelen ÁSZF-ben 
kifejezetten biztosított felhasználási engedélyen kívül a Szolgáltató minden, a 
Szellemi Alkotásokhoz fűződő jogot fenntart. 

15.2 Szolgáltató, mint jogtulajdonos és mint a honlap üzemeltetője nem járul hozzá 
e közzétett tartalmak üzleti célú felhasználásához, és annak változatlan vagy 
nagymértékben hasonló módon történő olyan átvételéhez, többszörözéséhez, 
terjesztéséhez, nyilvános előadásához, átdolgozásához vagy egyéb 
felhasználásához. Ezért tilos a honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bár-
mely részletének – beleértve az ingyenes anyagok, a tanfolyamokon használt 
anyagok, a prezentációk, a felvételek, a blogbejegyzések, az ismertetők, a 
tájékoztatók, az ábrák, a saját képek, és minden más információ és adat – 
másolása (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más 
módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása, bármely más 
műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár más formában, 
valamint értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. Tilos továbbá a 
Szellemi alkotások kereskedelemi célból megvalósuló, online, illetve bármely 
digitális vagy analóg adathordozó útján (pl. CD, DVD, BLU-RAY, HD-DVD, 
VHS, MINI-DV kazetta stb.) történő hasznosítása, így különösen forgalomba 
hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése 
szigorúan tilos. 

15.3 Felhasználó a honlap tartalmát, illetve annak részeit kizárólag saját, személyes 
célra használhatja: a honlap tartalmát letöltheti, képernyőjén megjelenítheti, 
kinyomtathatja, de azokat nem sokszorosíthatja. 

15.4 Szolgáltató nem kizárólagos és nem átruházható felhasználási engedélyt ad 
Fogyasztónak, hogy a képzéseken használt Szellemi alkotásokat kizárólag saját 
személyes használat céljára, azok rendeltetésének megfelelően használja. 
Fogyasztó a Szellemi alkotásokat nem módosíthatja, nem sokszorosíthatja, nem 
terjesztheti. A Szellemi alkotásokat Fogyasztó nem veheti vagy adhatja 
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kölcsönbe, bérbe vagy haszonbérbe, illetve nem jogosult Fogyasztót a jelen 
ÁSZF alapján megillető jogokat másra átruházni. 

15.5 A www.aquilone.hu honlapról bármilyen anyagot átvenni Szolgáltató írásos 
hozzájárulása esetén is csak az adott honlapra való hivatkozással, a forrás 
pontos megjelölésével lehet. Ilyen igény esetén Szerzővel a kapcsolatot a 
megadott elérhetőségein vehetik fel. 

15.6 Szerző szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal 
képzett másodlagos domain nevekre, valamint internetes reklámfelületeire 
egyaránt fenntartja minden jogát. 

15.7 Tilos a www.aquilone.hu honlap tartalmának, illetve egyes részeinek 
adaptációja vagy visszafejtése, bármely olyan alkalmazás használata, amellyel 
a honlap vagy annak bármely része módosítható vagy indexelhető. 

15.8 Szerző fenntartja a honlapon és Szerző bármely alkotásában található 
információk előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát. 

15.9 A honlapon és Szerző bármely alkotásában található adatok és információk 
nem minősíthetők úgy, mint Szerző tanácsa bizonyos szolgáltatások 
igénybevételére, vagy bármiféle magatartás tanúsítására. A honlap olvasóinak 
minden esetben előzetesen javasolt megbizonyosodni arról, hogy az általuk 
követendőnek ítélt gondolatok saját esetükre vonatkoztatva ténylegesen a leg-
megfelelőbbek-e. Szolgáltató kizár a honlap felhasználásából eredő, 
mindennemű – különösen a felhasználó által elért eredményből, vagy az elérni 
kívánt eredmény elmaradásából eredő kockázatokért és következményekért 
való – felelősséget. 

15.10 Szolgáltató a jelen 15.5 pontban írt felhasználási engedélyt visszavonhatja, 
amennyiben Fogyasztó a jelen pontban foglalt feltételeket és kikötéseket 
megszegi. Ez esetben Fogyasztó köteles a birtokában lévő Szellemi alkotások 
összes másolatát és alkotóelemét megsemmisíteni. 

15.11 Jelen ÁSZF tudomásulvételével Felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar 
szerzői jogi szabályozásnak és a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel 
rendelkező magyar bíróság illetékességének is. A jogosulatlan felhasználás, 
büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Szolgáltató 
követelheti a jogsértés miatt bekövetkezett anyagi és/vagy erkölcsi kárának 
megtérítését. 

  

16.  Adatvédelem 

Szolgáltató a Megrendelő személyes adatainak kezelése során az Adatkezelési 
tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően jár el. A honlap adatkezelési tájékoztatója 
folyamatosan elérhető a következő oldalon: https://www.aquilone.hu/wp-
content/uploads/AQUILONE-ADATVEDELMI-TAJEKOZTATO.pdf 
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Megrendelő részéről leadott online Megrendelés esetén a jelen ÁSZF elfogadásával 
együtt Szolgáltató jelen Adatkezelési tájékoztató elfogadását is vélelmezi 

. 

17. Egyoldalú módosítás joga 
17.1 Szolgáltató jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására mindazon esetekben, 

amikor azt a gazdasági körülményekben beállt változások, így különösen a 
képzések fejlesztése iránti piaci igények, a képzésekre vagy a Szolgáltató 
működésére vonatkozó lényeges feltételek változásai vagy a jogszabályoknak 
való megfelelés ezt indokolják. Amennyiben Felhasználó az ÁSZF módosítás 
hatályba lépését követően bármely képzésre jelentkezik, az egyben az ÁSZF 
módosítás Fogyasztó részéről történő elfogadását is jelenti. 

17.2 Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a Honlapon való megjelenéssel 
egyidejűleg lép hatályba. 

17.3 Jelen ÁSZF hatálya kiterjed valamennyi Felhasználóra, valamint a 
Szolgáltatóra. 
 

18. Vegyes rendelkezések 
18.1 Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. 

Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a 
jogellenes magatartást saját maga követte volna el. 

18.2 Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy 
érvényesíthetetlenné válik, az nem érinti a fennmaradó részek érvényességét, 
jogszerűségét és érvényesíthetőségét. 

18.3 Amennyiben Szolgáltató a jelen ÁSZF alapján őt megillető jogát nem 
gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való 
lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó 
kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy 
alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a jelen ÁSZF valamely lényegi 
feltételéhez, vagy kikötéséhez, nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a 
későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához. 
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