ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. PREAMBULUM:

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) vonatkoznak a könyvviteli szolgáltatást végzők
nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet, valamint a felnőttképzésről szóló 2013. évi
LXXVII. törvény alapján egyrészről az
ADÓSZABÁSZAT Könyvelő, Bérszámfejtő és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1033 Budapest, Laktanya utca 35.
Cégjegyzékszám:01 09 068368
Adószám:10378027-2-41
Képviseli: Benedek Csaba ügyvezető igazgató
Kapcsolattartás:
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Nyilvántartási szám: 2/2019
mint a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 1.§ (1)
bek c.) pontjában meghatározott, a könyvviteli szolgáltatást végzők szakmai továbbképzésének szervezésére és
lebonyolítására jelentkező és a továbbképzésre jogosult akkreditációval rendelkező képzés nyújtó szervezet, - a
továbbiakban Képző,
másrészről
-

a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 1.§
(1) bek b.) szerint a könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedélyt kérelmező és az engedély
alapján nyilvántartásba vett, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban:
számviteli törvény) 152/B. §-a szerinti tevékenységét bejelentő és a bejelentés alapján nyilvántartásba
vett természetes személy, aki a képzésen részt vesz, - a továbbiakban Résztvevő,
valamint, ha a Résztvevőtől eltérő
-

a képzést megrendelő és annak költségeit viselő természetes vagy jogi személy – a
továbbiakban Költségviselő
együttesen Felek között létrejött, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 152.§-a szerinti kötelezettség alapján
a mérlegképes könyvelők és adótanácsadók kötelező szakmai továbbképzésére vonatkozó egyedi
felnőttképzési szerződésekre.

2. KÉPZÉSI SZERZŐDÉS TÁRGYA

2.1. A Képző a Költségviselő/a Résztvevő megbízásából külső képző intézményként, saját képzési program
alapján megvalósuló, iskolarendszeren kívüli általános felnőttképzést, illetve bejelentés alapján
folytatott képzéseket (a továbbiakban együtt: képzés) szervez. A Felek tudomásul veszik, hogy a Képző
és a képzésben részt vevő személy egymással a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.)
13. § (1) szerint– a Kormány rendeletében meghatározott tartalommal – felnőttképzési szerződést köt.
2.2. A felnőttképzési szerződés megkötése szóban is megtörténhet. A felnőttképzési szerződés tartalmát a
résztvevő előzetesen megismeri a tanfolyami visszaigazolás részeként, így a szerződés ily módon
történő elfogadását a képzésre való beiratkozáskor az ÁSZF elfogadásával igazolja.
2.3. A Képzési szerződés aláírásával Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a képzésben részt vesz.
2.4. Képző megfelel a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm.
rendelet 10/A. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek, a könyvviteli szolgáltatást végzők
továbbképzésében közreműködő szervezetként nyilvántartásba vették. Képző biztosítja a képzési
időszak alatt akkreditációjának fenntartását, ezáltal a képzés nyújtására vonatkozó megfelelőségét.
2.5. Képző olyan, e-learning formájában hallgatható, és kreditpontok szerzésére alkalmas tananyagok útján
biztosítja a szakmai továbbképzési kötelezettségnek történő megfelelést, amelyeket a könyvviteli
szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 10/D. § (1)
bekezdése szerint kreditpont-minősítési eljárás keretében akkreditáltatott, amely tény az egységes
Kormányzati Portálon, a program szakterületi besorolásával, témakör szerinti besorolásával,
kreditpont-értékével és oktathatósági időszakával (a továbbiakban: elszámolhatósági időszak)
közzétételre került.

3. E-LEARNING KÉPZÉS FELTÉTELEI
3.1. A Felek e-learning képzés alatt olyan elektronikus képzést értenek, amelynek tananyaga elektronikus
közvetítő felületen keresztül jut el a képzésben részt vevőhöz, akinek a képzésben való részvétele során
kifejtett tevékenysége ezen elektronikus közvetítő felületen keresztül valósul meg.
3.2. A Képző az e-learning képzést nyújtó rendszerén keresztül perc pontossággal rögzíti a résztvevő által
teljesített továbbképzési program kezdeti és befejezési időpontját, valamint folyamatosan ellenőrzi a
Résztvevő képzésben való folyamatos jelenlétét.
3.3. Résztvevő a képzésre történő jelentkezéssel elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Képző elektronikus
naplójában rögzített adatok útján a továbbképzés ideje alatt köteles ellenőrizni, és annak időpontjától
számított 8 évig ellenőrizheti, hogy a Résztvevő
3.3.1. az elektronikus felületre bejelentkezve a továbbképzési programot - több oktatási egység, modul
esetén az egyes egységeket, modulokat - megkezdte és a továbbképzési program - több oktatási
egység, modul esetén az egyes egységek, modulok - befejezéséig a képzésben kijelentkezés nélkül
részt vett,
3.3.2. a továbbképzés oktatási programjának kreditpont-minősítési kérelemben megadott teljes
időtartama alatt jelen volt, ezáltal a továbbképzés oktatási programjának egészét, annak
valamennyi oktatási egységét, modulját teljesítette,
3.3.3. egy adott továbbképzési program megkezdését követően, annak befejezéséig újabb
továbbképzési programot nem kezdett meg,

[EMD1] megjegyzést írt: Ide érdemes lenne linket
elhelyezni, amely a képzések közzétételére mutat.

3.3.4. a megkezdett továbbképzési programot legkésőbb a kezdéstől számított 60 napon belül
teljesítette, legkésőbb az adott továbbképzési év utolsó napjáig.
3.4. Képző a Résztvevő részére a továbbképzés teljesítéséről szóló igazolást a továbbképzési program teljes
egészének teljesítése esetén, a teljesítés 3.3. pontban foglalt feltételeinek ellenőrzését követően,
legkésőbb 10 napon belül kiállítja, amennyiben a Résztvevő az ellenőrzés szerint a feltételeknek
megfelelt. Amennyiben a Képző az ellenőrzés eredményeként azt állapítja meg, hogy a Résztvevő a 3.3.
pontban foglalt feltételeket nem teljesítette, igazolást nem állíthat ki a továbbképzés teljesítéséről.
3.5. Résztvevő felelőssége, hogy a képzésen a 3.3. pontban írtaknak megfelelően részt vegyen, és az előírt
továbbképzési kötelezettségének az adott képzési évben eleget tegyen. Résztvevő mulasztásáért a
Képző semmilyen módon nem felel.
3.6. Képző a nyilvántartásba vételt végző szervezet részére bejelenti a továbbképzésen részt vevők adatait
- a továbbképzésen való részvételi kötelezettség teljesítésének igazolása céljából - a számvitelről szóló
2000 év C. törvény 152. § (4) bekezdésében meghatározott adattartalommal az egységes Kormányzati
Portálon erre a célra rendszeresített internetes felületen keresztül, az elektronikus naplózás alapján a
továbbképzési program befejezését követő 60 napon belül, de legkésőbb az elektronikus továbbképzési
program elszámolhatósági időszakának végétől számított 30 napon belül.

4. SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

4.1. Résztvevő vagy képviseletében eljárva a Költségviselő a képzésre annak weboldalán, a
https://kotelezomerlegkepes.hu oldalon a „Jelentkezem” feliratra kattintva felnyíló megrendelő űrlap
kitöltésével és beküldésével tud jelentkezni.
4.2. A megrendelés során a Résztvevő választhat a különböző csomagok között, illetve a Magyar Könyvelők
Országos Egyesülete (a továbbiakban MKOE) tagjaként jelezheti jogosultságát a kedvezményes
részvételi díjra.
4.3. A megrendelés beküldését és a sikeres fizetést követően a Képző a Résztvevővel képzési szerződést
köt.
4.4. Résztvevő a képzésre közvetlenül az MKOE útján is jelentkezhetnek a képzésre, mely esetben a képzés
díját, mint kiegészítő tagdíjat az MKOE számlázza a Résztvevő, illetve a Költségviselő felé. A díj
megfizetését követően az MKOE átadja a képzésre jelentkezett Résztvevők névsorát a Képzőnek a
képzési szerződés megkötése céljából.
4.5. A képzési szerződéshez szükséges adatok körét, az adatkezelés célját, jogalapját az adatok forrását, az
adatkezelés időtartamát, valamint az adatok továbbítására vonatkozó információkat a Képző
Adatkezelési tájékoztatójának III. pontja tartalmazza részletesen.
4.6. A Résztvevő 4.5. szerinti adatszolgáltatását követően a Képző rendszerében rögzítésre kerül, mellyel a
Résztvevő feliratkozása megtörténik, és a Felek között a képzési szerződés létrejön.

[EMD2] megjegyzést írt: Itt is mutasson link az
Adatkezelési tájékoztatóra!

4.7. Résztvevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Képző a képzési szerződés. létrejöttével a szolgáltatás
nyújtását megkezdje, és tudomásul veszi annak megtörténtét, mivel a képzési anyagokhoz ezen
időponttól kezdve kap hozzáférést.
4.8. A képzési szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, az a Felek között elektronikus úton megkötött
szerződés, amelyet Képző iktat.

5. FIZETÉSI MÓDOK

5.1. A közvetlenül a https://kotelezomerlegkepes.hu oldalon történő jelentkezés esetén a képzés díját a
Résztvevő, illetve a költségviselő alapvetően hitelkártyával, a Barion fizetési rendszerén keresztül
egyenlítheti ki. A bankkártya adatok a Képzőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment
Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
A bankkártyás fizetésnek a vásárló részére nincsen és nem is lehet felára. A Barion rendelkezik a
bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, így jogosult bankkártya adatokat
kezelni. A Barion szerverek biztonságát a Magyar Nemzeti Bank előírása szerint alakították ki.
5.2. A MKOE-n keresztül történő jelentkezés esetén a díj megfizetése az MKOE számlája ellenében, az MKOE
által meghatározott módon történik.
5.3. A jelentkezéskor meg kell adni a Költségviselő adatait is. Lehetőség van a természetes személy
Résztvevőtől eltérő Költségviselő adatainak megadására is. A számla minden esetben a Költségviselő
nevére kerül kiállításra.
5.4. A számlát az MOKE állítja ki a rajta keresztül történő fizetés esetén. A Képző a weboldalon történő
jelentkezés esetén a sikeres fizetést követően elektronikus úton küldi meg a Költségviselőnek és a
Résztvevőnek.

6. KÉPZÉS MENETE

6.1. A képzés adott kreditpontszámra akkreditált kurzusokból áll, a kurzusok külön 2-4 modulból, melyekről
a Résztvevő a honlapról előzetesen tájékozódhat. A kurzusokból 12 és 16 kreditpontos csomagok
kerültek összeállításra. Résztvevő a csomagok között választhat. Képző döntése szerint lehetővé teheti
1-1 kurzus önálló megvásárlását is.
6.2. Képző legkésőbb a képzési év szeptember 1-ig elérhetővé teszi Résztvevő számára az adott csomagba
tartozó összes kurzust, annak érdekében, hogy Résztvevőnek elegendő ideje legyen azok december 31ig történő meghallgatására.
6.3. Képző a feliratkozáskor tájékoztatja Résztvevőt az általa hallgatható kurzusokról. Résztvevő saját
maga dönt az egyes kurzusok elkezdésének és meghallgatásának az ütemezéséről, de figyelemmel
kell lennie a 3.3. pontban írt, az igazolás kiadását képező feltételekre. Minden a képzés elvégzésével
kapcsolatos felelősség a Résztvevőt terheli.

6.4. Képző cég a továbbképzés megkezdésekor Résztvevő számára térítésmentesen információs anyagot
biztosít.

7. SZERZŐI JOGI RENDELKEZÉSEK
7.1. Valamennyi kurzus a Képző szellemi terméke, amelyek javára szerzői jogvédelem alatt állnak, és
azoknak, vagy azok bármely részletének felhasználásához a Képző írásba foglalt felhasználási engedélye
szükséges.
7.2. Felhasználásnak minősül különösen a kurzus egészének vagy bármely részletének rögzítése,
kimásolása, terjesztése.
7.3. Résztvevő a képzési szerződés létrejöttével kizárólag a kurzusokhoz a képzési időszakon belül
streameléssel történő hozzáférésre szerez jogot, ezt meghaladóan bármiféle más felhasználása
jogellenesenek minősül. Különösen tilos bármiféle hang-, vagy képfelvétel készítése a kurzusokról és
azok más számára történő hozzáférhetővé tétel. Másolat készítése magáncélra sem megengedett.
7.4. Képző kifejezetten kijelenti, hogy jogellenes felhasználás esetén jogi úton lép fel, melynek keretében
minden lehetséges jogkövetkezményt, köztük a sérelemdíj iránti követelését is érvényesíteni fogja.

8.

KÉPZŐ KÖTELEZETTSÉGE
8.1. Képző köteles a képzési csomagok részét képező kurzusok folyamatos online elérhetőségét Résztvevő
észére biztosítani.
8.2. Előre tervezett karbantartást lehetőleg munkaszüneti napon este, 20:00 – reggel 6:00 közötti
időszakokra kell tervezni. Az előre tervezett karbantartásról legalább 72 órával korábban értesíteni kell
a Résztvevőket.
8.3. Nem várt üzemszünet esetén Képző köteles a hiba elhárításának megkezdéséről haladéktalanul, de
legkésőbb 2 munkanapon belül gondoskodni, és a hibát lehetőleg további 3 munkanapon belül
elhárítani.
8.4. Képző az informatikai ismeretek általános elvárhatósági szintjén tartozik biztosítani, hogy képzési
felülete biztonságos, vírusoktól és rosszindulatú programoktól mentes legyen és azt a Résztvevők
biztonsággal
használhassák.

9. SZERZŐDÉS TARTAMA ÉS MEGSZŰNÉSE

9.1. A képzési szerződés a Felek között határozott időtartamra, annak létrejötte napjától a képzési év
december 31-ig tart. A szerződés a határozott idő elteltével megszűnik. A szerződés megszűnése nem
érinti azokat a kötelezettségeket, amelyek a Felet azt követően is terhelik. (Pl. Igazolás kiállítása)
9.2. A Felek a képzési szerződést rendes felmondással nem mondhatják fel.

9.3. Résztvevő a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.)
Korm. rendelet 29. § (1) m) pontja alapján, tekintettel arra, hogy a képzési szerződés létrejöttével a
kurzusok tartalmához, mint digitális adattartalomhoz a szerződés szerinti hozzáférést megkapta, nem
jogosult a 14 napon belüli indokolás nélküli felmondásra.
9.4. A Felek bármelyike jogosult a képzési szerződés rendkívüli felmondással történő megszüntetésére a
másik fél súlyosan szerződésszegő magatartása esetén. A rendkívüli felmondás joga azonnali hatállyal
illeti meg azt a Felet, amelyik érdekeit a másik Fél szerződésszegése súlyosan sérti, és a szerződésszegés
jellegére tekintettel annak fenntartása tőle nem várható el. Egyéb esetekben a rendkívüli felmondás
jogát csak abban az esetben gyakorolhatja bármelyik fél, ha a szerződést megszegő másik Felet írásban
felszólította e magatartása abbahagyására, és az a felszólításban kitűzött határidőn belül sem tett
annak eleget.

10. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10.1. A jelen ÁSZF annak a https://kotelezomerlegkepes.hu oldalon történő közzététele napjától lép
hatályba.
10.2. Az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi a Résztvevő, a Költségviselő és a Képző között létrejövő képzési
szerződésnek. A Résztvevő a képzésre történő jelentkezésével együtt kijelenti és elismeri az jelen ÁSZF
tartalmának megismerését és annak a képzési szerződésre vonatkozó kötelező jellegét.
10.3. Képző jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására. Ebben az esetben azon képzési szerződésekben
résztvevő Feleket külön értesítenie kell, amelyek a módosítás időpontjában hatályban voltak.
10.4. Az ÁSZF-nek a képzési jogviszonyra vonatkozó jelentős hatású módosítása esetén a Résztvevőnek joga
van az értesítéstől számított 15 napon belül felmondási joggal élnie. Felmondás esetén a képzés
megfizetett díjával a Felek elszámolnak, és az az elvégzett kurzusok számára tekintettel részben
visszajár a Résztvevő részére. Résztvevőt nem illeti meg a felmondás joga, ha az ÁSZF módosítása a
képzési jogviszonyt nem, vagy csak csekély mértékben érinti, vagy ha arra jogszabályváltozás miatt
került sor.
Jelen ÁSZF hatályba lépésének napja: 2021. 07. 05.

