Általános szerződési feltételek
- a MATRITEL Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Önköltséges, rövid szakmai „Matritel Labs” képzéseire I. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya
A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya kiterjed
- a MATRITEL Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságra (székhely:
1082 Budapest, Baross u. 114-116. 3. em. 309., cégjegyzékszám: cg. 01-09-902027,
adószáma: 14397466242, a továbbiakban: Társaság), mint az önköltséges képzést
folytató Társaságra, valamint
- a Társaság által folytatott önköltséges képzésben részvételre egyedileg megkötött
képzési szerződés (a továbbiakban Egyedi szerződés) alapján résztvevő hallgatóra (a
továbbiakban: Hallgató) az alábbi képzések tekintetében:
1.SQL az alapoktól
2. GIT alapok
3. UAV-s felmérés
A jelen ÁSZF – az itt részletezett Egyedi szerződéssel és annak egyéb mellékleteivel
együtt – határozza meg a Társaság által folytatott képzésben a Társaság és a Hallgató
(a továbbiakban együttesen: a Felek) jogait és kötelezettségeit. A Felek az egyedi
szerződésben határozzák meg a képzés jelen ÁSZF- hez képest egyedi feltételeit, így
különösen a Képzési szerződéssel érintett képzés munkarendjét, a képzés helyét és
idejét, az önköltség mértékét, megfizetésének módját, illetve határidejét. Az Egyedi
szerződésnek az ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi. Az Egyedi szerződés és
az ÁSZF együtt alkotják a szerződést. (Az Egyedi szerződés és az ÁSZF együtt: a
Képzési szerződés).
Amennyiben a Felek a jelen ÁSZF- ben foglaltaktól eltérnek, azt az Egyedi
szerződésben határozzák meg. Amennyiben az Egyedi szerződésben foglaltak
eltérnek a jelen ÁSZF- től, a szerződés az Egyedi szerződésben rögzített feltételekkel
jön létre.
A jelen ÁSZF alkalmazandó mindazokban a kérdésekben, amelyekről az Egyedi
szerződés nem rendelkezik.
A Képzési szerződés teljesítése során a Társaságot az Egyedi szerződésben megjelölt
képviselő képviseli és gyakorolja a Társaságot megillető jogokat, illetve teljesíti a
Társaságot terhelő kötelezettségeket.
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II. A képzés megnevezése és célja
A Társaság szakmai képzést tart, amelynek célja az Egyedi szerződésben kerül
meghatározásra. A Társaság tájékoztatja a Hallgatót, hogy a Képzés nincs
akkreditálva, kizárólagos célja az, hogy Társaság egy előzetesen kidolgozott szakmai
koncepció mentén készített tudás anyaga alapján felkészítse a Hallgatót azért, hogy
az sikeresen zárja a Képzést.
III. A képzésre történő jelentkezés feltételei és módja
A Társaság által meghirdetett önköltséges képzésre az a személy jelentkezhet, illetve
azon Hallgatóként az vehet részt, aki 18. életévét betöltötte, cselekvőképessége nincs
korlátozva, rendelkezik érettségi vizsgával.
A képzéshez nem szükséges informatikai előképzettség megléte.
A Hallgató a Társaság www.matritellabs.com, www.matritellabs.hu cím alatti honlapján
erre rendszeresített felületen tud jelentkezni a képzésre, a jelentkezéssel egyidejűleg
meg kell adnia a nevét, születési dátumát, telefonos és e-mailes elérhetőségét,
valamint a képzéshez szükséges egyéb adatait.
IV. A kiválasztás folyamata
A Társaság a jelentkezés beérkezését követően a Hallgató jelentkezését email
üzenetben visszaigazolja.
A Társaság ezt követően email üzenetben értesíti a jelentkezőket a kiválasztási
folyamat eredményéről. Jelentkezők a jelen ÁSZF elfogadásával kötelezik magukat
arra, hogy elfogadják a kiválasztási eljárás eredményét, s ellene jogorvoslattal nem
élnek.
V. A beiratkozás és a képzés megkezdése
A képzésre felvételt nyert hallgató a Társaságtól a felvételről szóló értesítésben foglalt
email üzenetben megjelölt időpontban személyesen iratkozik be a képzésre. A
beiratkozás alkalmával a hallgatónak be kell mutatnia személyi okmányait.
Kizárólag azok a felvételt nyert jelentkezők kezdhetik meg a képzést és vehetnek részt
rajta, akik megkötötték az Egyedi képzési szerződést a Társasággal, és a jelen ÁSZFet magukra nézve kötelezőnek ismerték el.
VI. Az önköltség
A Társaság által indított képzés önköltséges, az önköltség összegét, annak
megfizetésének módját, valamint az önköltség megfizetésére vonatkozó esetleges
kedvezményeket és mentességeket részleteiben az Egyedi képzési szerződések
tartalmazzák.
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Amennyiben a Társaság az önköltség mértékére akciót hirdet, az akció más
kedvezményekkel nem vonható össze.
VII. A Hallgató jogai és kötelezettségei
A Hallgató a beiratkozással és a Képzési szerződés aláírásával kötelezettséget vállal
a képzés díjának az Egyedi szerződésben meghatározott módon és határidőben
történő megfizetésére.
A Hallgató köteles a képzés meghirdetett időpontjaiban a Képzés céljára pontosan,
erre alkalmas és méltó állapotban, öltözékben megjelenni és mindvégig olyan
magatartást tanúsítani, amely méltó a képzés céljához, és amellyel más hallgató
társait nem sérti, veszélyezteti vagy zavarja.
A Társaság a hallgatók számára a képzés idejére szellemi és fizikai kikapcsolódást
szolgáló eszközöket (mint például csocsó asztal, darts, ülőlabda, balance board)
biztosít, amelyeket a hallgató kizárólag saját felelősségére jogosult használni és
igénybe venni. A Társaságot ezen eszközöknek a hallgató által saját felelősségre
történő használatából eredő kár tekintetében felelősség nem terheli.
A Hallgató tudomásul veszi és elfogadja, hogy az általa a képzés keretében
kifejlesztett bármilyen szoftver vagy termék szellemi tulajdonjoga a Társaságot illeti.
A Társaság a képzéshez felhasznált tananyagot, egyéb segédanyagot kizárólag arra
a célra adja át a hallgatónak, hogy a képzés során való felkészülését segítse. Hallgató
nem jogosult ezért arra, hogy arról akár papír alapon, akár digitális formában másolatot
készítsen, azt harmadik személynek átadja vagy nyilvánosságra hozza. Hallgató
tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Társaság által a képzés céljára rendelkezésére
bocsátott tananyag a Társaság kizárólagos szellemi tulajdonjogának tárgyát képezi.
VIII. A Társaság jogai és kötelezettségei
A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy egyoldalúan, a saját maga által
meghatározott szempontok alapján válassza ki azokat a jelentkezőket, akik a
kiválasztási folyamat eredményeként részt vehetnek a képzésen.
A Társaság jogosult a kiválasztási eljárás folyamatát, szempontjait bármikor és
tetszőlegesen egyoldalúan módosítani. A hallgató kijelenti, hogy semmilyen
követeléssel nem él azzal kapcsolatban, ha a Társaság ezen jogát gyakorolja.
A Társaság kizárólagos joga, hogy a képzésen általa leadni kívánt tananyagot
meghatározza, azt a képzés során esetlegesen módosítsa, kiegészítse vagy
megváltoztassa.
A Társaság a képzést sikeresen elvégzett hallgató részére igazolást ad a képzés
elvégzéséről.
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IX. Részvétel lemondása és hiányzás
A Társaság lehetőséget biztosít a Hallgató számára, hogy a részvételi szándékát
módosítsa, a Képzésben történő részvételt lemondja. A szerződés lemondásával,
illetve módosításával kapcsolatban az alábbiak szerint járnak el a szerződő Felek.
Amennyiben a Hallgató a kiválasztott képzés kezdőnapja előtt legalább 10
munkanappal lemondja a részvételét, a Társaság a képzés díjának 50%-át visszafizeti
a Hallgató. Amennyiben a lemondási szándékot a Hallgató fenti időpontnál később
jelzi, a Társaságot a Képzés teljes díja megilleti.
Amennyiben a Képzés a Társaság érdekkörében bekövetkező okból meghiúsul, a már
befizetett teljes részvételi díj megilleti a Hallgatót.
A Társaság hiányzás miatt nem téríti vissza a Képzés díját.
X. Adatvédelem
A Társaság az általa szintén a honlapján közzétett és a jelen ÁSZF elválaszthatatlan
mellékletét képező adatvédelmi tájékoztatásban és a vonatkozó hatályos
jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kezeli a Hallgatók személyes adatait.
A hallgatók az adatvédelmi tájékoztatás tartalmának megismerését követően külön
okiratban nyilatkoznak és járulnak hozzá személyes adataiknak a Társaság részéről
történő kezeléséhez.
A Társaság által szervezett képzésről kizárólag a Társaság jogosult kép-, hang- és
videofelvételt készíteni és azokat közzétenni, a közzétételi jog a társaságot
korlátozásmentesen, akár elektronikus, akár papír alapú sajtóban, rádió- vagy televízió
műsorban megilleti.
A hallgatók nem jogosultak Társaság által szervezett képzésről kizárólag a Társaság
jogosult kép-, hang- és videofelvételt készíteni és azokat közzétenni.
XI. Egyéb rendelkezések
A hallgató köteles a képzési szerződés fennállása alatt és annak megszűnését vagy
megszüntetését követően is a Társaságtól származó, a Társaságra vagy annak üzleti
tevékenységére, továbbá a Társaság által számára a képzésen átadott tudásanyagra
vonatkozó, a képzési szerződés teljesítése során vagy azzal összefüggésben
bármilyen módon tudomására jutott valamennyi információt bizalmasan kezelni. A
hallgató semmilyen körülmények között nem szolgáltathatja ki vagy használhatja fel
ezeket az információkat, kivéve, ha a Társaság előzetes írásbeli hozzájárulását
megszerezte az információk felhasználásához vagy harmadik személlyel történő
közléséhez. Amennyiben a hallgató ezen kötelezettségét megszegi, köteles a
Társaságnak ezzel összefüggésben okozott kárt megtéríteni.
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A Társaság jogosult a jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítani, amely
módosításra különösen a vonatkozó jogszabályok megváltozásából adódó lényeges
jog vagy kötelezettség megváltozása, vagy más hasonló okból kerülhet sor. A
módosított általános szerződési feltételeket a Társaság a jelen ÁSZF- fel azonos
módon a honlapján teszi közzé.
Az ÁSZF módosítása a már megkötött és hatályban lévő Képzési szerződéseket csak
kivételes esetben érinti, amennyiben az ÁSZF módosítása kifejezetten így rendelkezik
és erre a Társaság előzetesen felhívja a Hallgató figyelmét, aki a megadott
határidőben a módosítás ellen kifogással élhet, ellenkező esetben az a Képzési
szerződés részévé válik.
A jelen ÁSZF- fel kapcsolatos észrevételeit, kérdéseit a hallgató a Társaság következő
elérhetőségeinek valamelyikén közölheti, illetve teheti fel:
MATRITEL Kft.
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 114-116. 3. em. 309
telephely: 1095 Budapest, Soroksári út 48. 8. ép. fszt.
e-mail: office@matritel.eu
telefon: +36 70 636 4369

Felek megállapodnak abban, hogy a Képzési szerződéssel kapcsolatos esetleges
jövőbeli jogvitáikat elsősorban békés úton kísérlik meg rendezni, ennek sikertelensége
esetére pedig kikötik a Soproni Járásbíróság kizárólagos illetékességét.
Budapest, 2018.05.25

......................................................
MARITEL Tanácsadó
és
Szolgáltató Kft.
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