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 Általános Szerződési Feltételek 
 

- a MATRITEL Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 
„Matritel Labs” szoftverfejlesztő képzés anyagainak hozzáférési jogához a 

„Tanulj Otthon!” keretein belül - 
 
 
 

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 a szoftverfejlesztő képzés 
anyagához hozzáférést biztosító Társaságra, valamint 

- a szoftverfejlesztő képzés anyagához hozzáférést kérő Hallgatóra (a továbbiakban: 
Hallgató). 

A jelen ÁSZF határozza meg a Társaság által biztosított anyaghoz történő 
hozzáférésben a Társaság és a Hallgató (a továbbiakban együttesen: a Felek) jogait 
és kötelezettségeit.  

II. Hozzáférés a képzési anyaghoz. A hozzáférés, célja és tartalma 

A Társaság angol nyelven szakmai képzést biztosító anyaghoz ad hozzáférést a 
Hallgató részére. A Társaság a Hallgató tudomására hozza, hogy ez kizárólag egy 
hozzáférési jog a szakmai képzés anyagaihoz, emellé hagyományos képzést sem 
online, sem fizikai formában nem biztosít.  

A szakmai anyag hozzáférési lehetőségén túlmenően oktatói (programozói) 
tanácsadást és támogatást nem biztosít. A Hallgatónak lehetősége van arra, hogy a 
Társaságnál külön díj ellenében oktatói (programozói) tanácsadás biztosítását 
igényelje. 

A Társaság a tudásanyag elsajátítását nem ellenőrzi. A Hallgatónak lehetősége van 
arra, hogy a Társaságnál külön díj ellenében a Társaság által elismert vizsgát tegyen. 

A hozzáféréssel biztosított szakmai képzés célja szoftverfejlesztők képzése, a képzés 
megnevezése „Matritel Labs”. A Társaság tájékoztatja a Hallgatót, hogy a Képzés 
nincs akkreditálva, kizárólagos célja az, hogy Társaság egy előzetesen kidolgozott 
szakmai koncepció mentén készített tudásanyag alapján segítse, orientálja a Hallgató 
felkészítését. 
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A képzési anyagok moduláris felosztásban érhetők el a Hallgató számára: 

Modul 0. 

• Command Line 
• Git 
• HTML and CSS Basics 
• Hardware Basics 
• Mathematical Basics 
• Computer Basics 
• Networking 
• Operating Systems 
• Development Methodologies 

Modul 1. 

• Programming 
• Statements and Expressions 
• Variables and Datatypes 
• Operators 
• Control Flow 
• Loops 
• Strings 
• Data Structures, Collections 
• Functions, Methods, Subroutines 
• Casting, Autoboxing, Unboxing 
• File I/O 
• Quality 
• TDD 

Modul 2. 

• Programming Paradigms 
• Classes 
• Inheritance 
• Interfaces vs. Abstract 
• Modifiers 
• Annotations 
• Exceptions 
• Object & Final & Generics 
• Regex and Matching 
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Modul 3. 

• Database Fundemantals 
• Gradle and Dependencies 
• ORM, Hibernate 
• Spring 
• Spring Annotations 
• RESTful API with Spring Boot 
• Rest and Spring Web 
• Spring REST Annotations 
• Threads 
• SOLID and Design Patterns 

Valamennyi modul elvégzését követően egy felvételi vizsga keretében lehetőség van 
a Matritel Labs ExpereinceIT! programján való részvételére, ahol a modulok díjai és 
az esetleges modulonkénti vizsgák különdíjai az ExperienceIT! program díjába 
beszámításra kerülnek.   

III. A képzésre történő jelentkezés feltételei és módja 

A Társaság által összeállított szakmai képzési anyagokhoz hozzáférési lehetőségre 
az a személy jelentkezhet, illetve nyerhet hozzáférést Hallgatóként, aki 18. életévét 
betöltötte, cselekvőképessége nincs korlátozva, rendelkezik érettségi vizsgával és 
magabiztos angol nyelvtudással. A Hallgató a jelentkezésével elismeri, hogy ezeknek 
a feltételeknek eleget tesz. A Társaság a jelentkezés során ellenőrizheti a feltételek 
teljesülését. 

A jelentkezéshez nem szükséges informatikai előképzettség megléte.  

A Hallgató a Társaság www.matritellabs.hu cím alatti honlapján erre rendszeresített 
felületen tud jelentkezni a képzési anyag hozzáférési lehetőségére, a jelentkezéssel 
egyidejűleg meg kell adnia a nevét, születési dátumát, címét, telefonos és e-mailes 
elérhetőségét, illetve LinkedIn profilját. 

IV. A kiválasztás folyamata 

A Társaság a jelentkezés beérkezését követően a Hallgató jelentkezését email 
üzenetben visszaigazolja, majd ellenőrzi az adatok kitöltését. Amennyiben a Hallgató 
nem adott meg minden adatot, vagy adatai láthatóan hibásak, a Társaság 
hiánypótlásra kéri a Hallgatót. 

A Társaság ezt követően email üzenetben értesíti a jelentkezőket a jelentkezési 
folyamat eredményéről. Jelentkezők a jelen ÁSZF elfogadásával kötelezik magukat 
arra, hogy elfogadják a kiválasztási eljárás eredményét, s ellene jogorvoslattal nem 
élnek. 
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V. Hozzáférés kezdete a szakmai képzési anyagokhoz 

Sikeres jelentkezést követően a Hallgató a hozzáférési díj megfizetését követően, 2 
munkanapon belül kapja meg hozzáférését a szakmai anyaghoz. 

VI. A hozzáférés díja 

A Társaság által biztosított hozzáférés díjköteles.  

Modul 0.: díjmentes 

Modul 1.: 40.000 Ft + ÁFA 

Modul 2.: 40.000 Ft + ÁFA 

Modul 3.: 40.000 Ft + ÁFA 

Amennyiben a Társaság a díjtétel mértékére akciót hirdet, az akció más 
kedvezményekkel nem vonható össze.  

VII. A hozzáférés biztosítása 

A képzési anyaghoz való hozzáférést a Társaság elektronikus formában biztosítja a 
Hallgató részére Google Drive és Gitlab platformokon keresztül. A Hallgatónak csak 
olvasási joga van a rendelkezésre bocsájtott anyagokon. A Hallgató nem jogosult a 
képzési anyag egyéb digitális vagy papír alapú igénylésére. 

Modulonként egy tanulócsoport kerül kialakításra mind a Google Drive-on, mind a 
Gitlab-on. 

A képzési anyag 2 naptári hónapig áll a Hallgató rendelkezésére, utána a hozzáférési 
jogosultsága elvész.  

Amennyiben a Hallgatónak technikai problémája van a hozzáféréssel, a 
hello@matritellabs.com címen jelezheti a Társaság fele. 

VIII. A Hallgató jogai és kötelezettségei 

A Hallgató kötelezettséget vállal a képzés díjának megfizetésére. A Hallgató részére 
előzetes egyeztetés után díjbekérő számla kerül kiállításra a jelentkezéskor megadott 
adatok alapján. Amennyiben a Hallgató ennek nem tesz eleget, nem jogosult a képzési 
anyagokhoz való hozzáférésre. 

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 
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tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Társaság által a képzés céljára rendelkezésére 
bocsátott tananyag a Társaság kizárólagos szellemi tulajdonjogának tárgyát képezi. 

IX. 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 részt 
vehetnek a kiválasztás folyamatában, valamint azokat a Hallgatókat, akik a 
kiválasztási folyamat eredményeként hozzáférést kapnak a képzési anyaghoz. 

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 hozzáférés keretében biztosított képzési anyagot 
meghatározza, azt esetlegesen módosítsa, kiegészítse vagy megváltoztassa. 

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 a 
jelentkezés során nyilatkoznak és járulnak hozzá személyes adataiknak a Társaság 
részéről történő kezeléséhez. 

A Társaság által szervezett képzésről és anyagairól 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 Hallgató tudomásul veszi, hogy a tanulócsoporton belül a Google Drive és Gitlab 
rendszerekben a usernév / email cím látható a többi felhasználó számára.  

XI. Egyéb rendelkezések 

A Hallgató köteles a Társaságtól származó, a Társaságra vagy annak üzleti 
tevékenységére, továbbá a Társaság által számára a hozzáférés keretében 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 irányadóvá 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. 18. ép. 1. emelet. 
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, 2020.04.01. 

 

 

 

 ...................................................... 
MARITEL Tanácsadó 

és 
Szolgáltató Kft. 

 


