
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI
FELTÉTELEK 

Tájékoztatjuk, hogy Ön, mint megrendelő az www.abraxas.fun címen elérhető honlap használatával
kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77-6:81.§ alapján 
megírt Általános Szerződési Feltételeket. 

Kérjük, amennyiben jelentkezést szeretne leadni egy tanfolyamra vagy foglalkozásra, 
(továbbiakban foglalkozás) figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és 
kizárólag abban az esetben küldje el a megrendelőlapot, amennyiben minden pontjával egyetért, és 
azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. 

Jelen szerződés, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel 
szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül. 

1. Szolgáltatói adatok 

Szolgáltató: Ladányi Anikó kisadózó

Székhely: 2890 Tata, Bláthy u. 11. 3/10 

Adószám: 57809070-1-31

Elektronikus elérhetőség: www.abraxas.fun

Számlaszám: 11625009-11151001-25000003

e-mail: abraxasfun@gmail.com

2. Megvásárolható szolgáltatások köre

A www.abraxas.fun oldalon kiválasztott foglalkozásokon való részvételi jog.

Az egyes foglalkozások helyszíne, időpontja, valamint a részévételi feltételek az adott foglalkozás 
weboldalán találhatók.

A megrendelő a jelentkezéskor kiválasztja melyik foglalkozáso(ko)n kíván részt venni. Azon a 
megrendelő személyesen vehet részt, vagy megjelölheti azt a személyt, akit maga helyett küld a 
tanfolyamra.

http://www.abraxas.fun/


3. Rendelési információk

A megrendelés a jelentkezési lap kitöltésével és a jelentkezési űrlap alján lévő gomb 
megnyomásával hivatalosnak minősül. 

A megrendelő kötelező érvényűnek tekinti magára nézve a részvételi díj kifizetését, amely banki 
utalással történhet a megadott számlaszámra. 

A szolgáltató, amennyiben másképp nem rendelkezik, 6 naptári napig fenntartja a helyet a 
foglalkozásán a megrendelő számára. Amennyiben Megrendelő nem fizeti ki a megrendelt 
szolgáltatás díját és nem jelezte elállási szándékát sem, úgy a szolgáltató megkísérli felvenni a 
kapcsolatot a megrendelővel egyeztetés céljából, majd ennek meghiúsulása esetén a megrendelést 
törli. 

Ha a foglalkozás és a megrendelés időpontja között kevesebb, mint 3 nap van, úgy a megrendelés 
csak akkor tekinthető érvényesnek, amikor a megrendelő kifizette annak díját. Megrendelő 
tudomásul veszi, hogy 3 napon belüli megrendelés esetén a korlátozott résztvevőszámú 
foglalkozásokra a jelentkezők a foglalkozás díjának beérkezési sorrendjében lesznek besorolva, 
nem a jelentkezés sorrendjében. Amennyiben a keretlétszám megtelt, újabb résztvevők nem 
vehetnek részt a foglalkozáson. Ez esetben a foglalkozás befizetett díja visszaküldésre kerül.

Nem fizetés esetén a jelentkező nem vehet részt a foglalkozáson. 

A szolgáltatásokra vonatkozóan megjelenített árak bruttó árak. A szolgáltató Alanyi Áfa Mentes 
körbe tartozik, így az árak nem tartalmaznak Áfát. 

4. A rendelés menete

1. A megrendelő kitölti a jelentkezési lapot.

2. A megrendelésről automata visszaigazoló e-mailt küld a szolgáltató.
Megrendelő ebben értesül a foglalkozás részleteiről, valamint a fizetési lehetőségekről. Kérjük 
ellenőrizze a spam és promóciók mappát is. 

3. Amennyiben a megrendelő nem átutalással kíván fizetni, úgy az e-mailben érkező számlaszámra 
van lehetősége a megrendelőnek 6 naptári napon belül, de legkésőbb a foglalkozás megkezdése 
előtt személyesen befizetni a részvételi díjat.

4. Személyes részévételű foglalkozás esetén, előzetes egyeztetést követően a foglalkozás díját a 
helyszínen készpénzben is lehet rendezni. 

5. Befizetés sikeressége után néhány napon belül küldi a szolgáltató a számlát elektronikus 
formában. A számla aláírás nélkül is hiteles.

5. Elállás joga

A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. 
rendelet 29. §-a alapján a megrendelőt nem illeti elállási jog az előre meghatározott időpontban 
szabadidős szolgáltatások (itt: belépőjegy megrendelés) igénybevételére irányuló online 
szerződéseknél. 



Ennek ellenére, ha a megrendelőnek közbejönne valami, és mégsem tud eljönni a foglalkozás 
megjelölt helyszínére, időpontjára, akkor a megrendelést követő visszaigazoló e-mailben küldött 
feltételeknek megfelelően lehet lemondást kérni, ami a foglalkozások jellegétől függően változhat.

A már kiküldött online anyagok díját vagy egyéb teljesített szolgáltatások díját nem áll módunkban 
visszatéríteni.

6. Tanfolyam lemondása

A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy indokkal vagy indoklás nélkül (pl. nem elegendő 
számú jelentkező, az előadó betegsége, stb.) miatt a tanfolyamot lemondja vagy más időpontra 
módosítsa. Időpont módosítás esetén a szolgáltató haladéktalanul értesíti a megrendelőt a 
változásról, és beleegyezését kéri az időpont módosításhoz. Ebben az esetben a megrendelőnek 
lehetősége van a részvételről lemondani és teljes befizetett díjat visszakérni. Nem kérheti vissza 
azonban a rendelt és már teljesített kiegészítő szolgáltatások díját. 

A tanfolyam lemondása esetén a szolgáltató tájékoztatja a résztvevőket a tanfolyam elmaradásáról 
és 14 napon belül visszautalja a részvételi díjakat. A szolgáltató nem tartozik visszautalni a 
megrendelt és már teljesített kiegészítő szolgáltatások díját. 

7. A foglalkozásokon történő részvétel feltételei

A foglalkozásokon azok vehetnek részt, akik a foglalkozás megkezdése előtt megfizették a 
foglalkozás díját és a foglalkozás megkezdésekor jelen vannak a helyszínen. 

A megkezdett foglalkozásokhoz 10 perc késéssel még lehet csatlakozni, az ezt meghaladó késés 
esetén azonban nem garantált az, hogy a jelentkező csatlakozhat a foglalkozáshoz. 

Személyes foglalkozásokon

A résztvevők kötelesek betartani a foglalkozás ideje alatt a helyszínen érvényes házi rendet. 

Online foglalkozás esetén

A foglalkozások az előre meghirdetett online felületen zajlanak, alapvetően a Zoom 
konferenciaprogram használatával. 

A résztvevők feladata biztosítani a részvétel technikai hátterét, különös tekintettel az audio 
kapcsolat megteremtését (megfelelő hangszóró és mikrofon biztosítása). 

Egyes foglalkozásokon, a foglalkozás jellegéből adódóan elvárt a kamera használata. Ezeken a 
foglalkozásokon a résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a foglalkozáson a kamera által közvetített 
képet a többi résztvevő láthassa. A megfelelő kamera biztosítása a résztvevők feladata.
A foglalkozásokról alapvetően nem, vagy kizárólag a résztvevők előzetes írásbeli beleegyezésével 
készülhet hang vagy képfelvétel.



8. A foglalkozás meghiúsulása

Online foglalkozás esetén felmerülő technikai problémák esetén a szolgáltató nem tartozik 
megrendelő számára kártérítéssel. 

Amennyiben a foglalkozás a szolgáltató hibájából meghiúsul vagy a szolgáltató részéről felmerülő, 
szolgáltatón kívülálló okok miatt (pl. internetszolgáltatás, áramszolgáltatás akadozása miatti kiesés) 
kevesebb, mint a meghirdetett foglalkozási idő fele kerül megtartásra, úgy a foglalkozás egy előre 
egyeztetett másik időpontban, a résztvevők számára a korábban befizetett díj ellenében kerül 
megtartásra. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a befizetett összeg visszafizetésre kerül. 

Amennyiben a megrendelő oldalán fennálló technikai okok miatt (nem megfelelő internetkapcsolat, 
nem megfelelő technikai háttér vagy háttértudás stb) hiúsul meg a megrendelő számára a 
foglalkozáson való részvétel, úgy a szolgáltató nem tartozik kártérítéssel. Ebben az esetben indoklás
mellett a megrendelő kérheti a szolgáltatót, hogy a befizetett díjat más foglalkozásra, szolgáltatásra 
használhassa fel. A kérelem nem kötelező erejű, annak elbírálása egyedi módon történik. 

Amennyiben a megrendelő 10 percnél többet késik a foglalkozás elejéről úgy tudomásul veszi, hogy
nem garantált a részvétele a foglalkozáson. Ez esetben a szolgáltató nem tartozik kártérítéssel a 
megrendelő részére. 

9. Adatkezelés

A szolgáltató a megrendelés során a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli,
és nem adja ki kívülálló harmadik személy számára. A www.abraxas.fun weboldal böngészése 
folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból. (IP cím, látogatás 
időtartama, stb). Ezen adatokat az üzemeltető kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott 
esetben adja át a hatóságok részére. 

A megrendelés folyamán rögzített adatokat az üzemeltető a megrendelés teljesítéséhez használja fel.
Az egyes informatikai rendszerek által, a megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása 
folyamán megadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben 
meghatározott időszakra. 

Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban. A megrendeléssel kezdődő eljárás során a 
2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók, a szolgáltató adatvédelmi nyilatkozata a 
honlapon érhető el. 

10. Egyéb rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. 
törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. 
kormányrendelet rendelkezései az irányadók. 


