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Általános Szerződési Feltételek 

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül 

megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik. 

1. Üzemeltető adatai 

Neve: Siklaky Dávid e.v. 

Székhelye: 7084 Pincehely, Petőfi Sándor utca 26. 

E-mail címe: info@edubelle.eu 

Nyilvántartási száma: 55268116 

Adószáma: 56603675-1-37 

2. Fogalmi meghatározások 

Üzemeltető: Az edubelle.eu portál üzemeltetője az 1. pontban 

meghatározott jogi személy. 

Partner oktató: Az Üzemeltetővel szerződésben álló jogi személy, aki a 

platformon online tanfolyamokat tesz közzé. 

Felhasználó: Az a természetes személy, aki bármilyen célból felkeresi, 

illetve használja a platformot. 

Tanuló: Az a természetes személy, aki beiratkozik a platformon lévő 

tanfolyamok valamelyikére. 

Platform: Üzemeltető üzemeltetésében álló oktatóportál, melynek 

elérhetősége: https://edubelle.eu. 
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3. Alapvető rendelkezések 

3.1. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen 

Szerződés értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel 

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. 

3.2. A jelen Szerződés 2022. szeptember 1. napjától hatályos és 

visszavonásig hatályban marad. Az Üzemeltető jogosult egyoldalúan 

módosítani a szerződést. A módosításokat a Szolgáltató legkésőbb 

azok hatályba lépése napján a weboldalán közzéteszi. Felhasználók 

Üzemeltető szolgáltatásainak igénybevételével elfogadják, hogy rájuk 

nézve valamennyi szabályozás automatikusan érvényes. 

3.3. Felhasználó, amennyiben belép a platformra, vagy annak tartalmát 

bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a 

platformnak –, az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek 

ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem 

jogosult a platform tartalmának megtekintésére. 

3.4. Üzemeltető fenntart magának minden jogot a platform, annak bármely 

részlete és az azon megjelenő tartalmak tekintetében. A platformon 

található tartalmak másolása, terjesztése szigorúan tilos! Ezen tiltás alól 

kizárólag a platformon lévő megosztás gombok használata jelent 

kivételt. 

3.5. A platformot kizárólag természetes személyek használhatják saját célra. 

Jogi személyek fizető félként sem szerepelhetnek, részükre sem az 

üzemeltető sem a partner oktatók nem állítanak ki számlát. 
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4. Tulajdon- és szerzőijog 

4.1. Az „eduBELLE”, „eduBELLE – Tanulj újat minden nap” márkanevek és 

szlogenek szerzői jogi védelmet élveznek, illetve iparjogvédelmi 

oltalom alatt állnak. Azok felhasználása – a hivatkozás kivételével – 

kizárólag Üzemeltető írásos hozzájárulásával lehetséges. 

4.2. Tilos a platformon lévő, vagy máshol megtalálható, de egyértelműen 

Üzemeltető tulajdonát képző képi, hangos és szöveges tartalmak 

másolása és publikálása. 

4.3. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli 

felhasználás esetén Üzemeltetőt kártérítés illeti meg. A kártérítés 

összege képenként nettó 500.000 Ft, illetve szavanként nettó 10.000 Ft. 

Videó engedély nélküli felhasználás esetén a kártérítés minimum 

összege nettó 1.000.000 Ft, a további kártérítési összeg megállapítása 

a ténylegesen okozott ár alapján történik. Felhasználó tudomásul veszi, 

hogy ezen kártérítési összegek nem túlzók, és ennek tudatában 

használja a portált. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató 

közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek költségét szintén a 

jogsértő felhasználóra hárítja. 

4.4. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a kártérítés megfizetése nem 

biztosít jogalapot a jogvédelem alatt álló tartalmak használatához, 

tehát a jogsértést Üzemeltető felszólítását követően haladéktalanul 

meg kell szüntetnie. 

5. Fizetés és számlázás 

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül 

valósulnak meg. A bankkártya adatok az üzemeltetőhöz nem jutnak el. 

https://edubelle.eu/
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A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank 

felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-

1064/2013. A fizetéssel kapcsolatos további információk, szabályzatok 

és díjtáblázatok a Barion oldalán 

(https://www.barion.com/hu/maganszemelyek/barion-wallet) érhetők 

el. 

5.1. A fizetés során a kifizetett összeg több részre oszlik, amennyiben a 

megvásárolt tanfolyam nem az üzemeltető, hanem egy partner oktató 

tulajdona. Ez a folyamat automatikusan megtörténik, a felhasználó 

ebből semmit nem tapasztal. 

5.2. Ha az 5.1 pont szerint több részre oszlik a fizetés, akkor annyi számla 

kerül kiállításra, ahány részre a fizetés megoszlott. Általában az 

üzemeltető állít ki egy rendszerhasználati díj számlát, és a partner 

oktató egy tanfolyam díj számlát. 

5.3. Az üzemeltető és a partner oktató elektronikus számlát bocsát ki tanuló 

részére, aki ehhez jelen szerződési feltételek elfogadásával kifejezetten 

hozzájárul. Az elektronikus számlák a tanuló felhasználói fiókjából 

tölthetők le. 

6. Tartalom megtekintése 

6.1. Az ingyenesen elvégezhető tanfolyamok beiratkozást követően 

tekinthetők meg.  A beiratkozási folyamat megegyezik a fizetős 

tanfolyamokéval azzal a különbséggel, hogy fizetésre nincs szükség. 

6.2. A díjfizetéshez kötött tartalmak kizárólag azon természetes személy 

által tekinthetők meg, aki az adott tartalmat megvásárolta. 

Amennyiben egy felhasználói fiókot több természetes személy is 

használ, Üzemeltető jogosult a fiókot azonnali hatállyal felfüggeszteni, 

https://edubelle.eu/
https://www.barion.com/hu/maganszemelyek/barion-wallet
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és a megvásárolt oktatások díját annyiszor ráterhelni a tanulóra, ahány 

természetes személy hozzáfért általa a portálhoz. 

6.3. Minden tanfolyam bármennyiszer megtekinthető, legalább a 

beiratkozást követő 1 éven keresztül. Amennyiben a tanfolyam nem 

kerül levételre a portálról, úgy 1 éven túl is korlátlanul hozzáférhető 

marad. 

7. Vegyes rendelkezések 

7.1. Üzemeltető kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult 

igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel 

tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna 

el. 

7.2. Ha a jelen Szerződés bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy 

érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, 

jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.  

7.3. Amennyiben Üzemeltető az ÁSZF alapján 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 

Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF 

valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez, nem jelenti azt, hogy 

lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy 

kikötés szigorú betartásához. 

Budapest, 2022. szeptember 1. 

https://edubelle.eu/

