
Általános Szerződési Feltételek  

Jelen általános szerződési feltételeket pdf formátumban is letöltheti, ide kattintva. A 

megnyitásához Adobe Reader szükséges, melyet itt tölthet le: 

http://get.adobe.com/reader.  

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák Kuczkó 

Anikó E.V. által üzemeltetett, www.myofficelevel.com URL alatt elérhető 

weboldalon igénybe vehető szolgáltatások nyújtására és igénybevételére vonatkozó 

jogokat és kötelezettségeket. Jelen szerződés tehát szolgáltatás nyújtására irányuló 

szerződési feltételeket tartalmaz (tehát olyan fogyasztói szerződés, amely nem 

minősül termék adásvételére irányuló szerződésnek).  

Kuczkó Anikó E.V. fenntartja a jogot, hogy jelen általános szerződési feltéteket a 

felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A Megrendelő a 

szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával - azaz a  

www.myofficelevel.com oldalra történő belépéssel - elfogadja a módosított 

felhasználási feltételeket. Jelen ÁSZF-nek a Megrendelővel való megismertetéséről 

a Szolgáltató oly módon gondoskodik, hogy az ÁSZF mindenkori hatályos és teljes 

szövege a www.myofficelevel.com weboldalon feltétel nélkül hozzáférhető.  

A szerződés Kuczkó Anikó E.V. és a Megrendelő között a „Kártyás fizetés” 

gombra való kattintással lép életbe, amelyre a távollévők között megkötött 

szerződés (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet) szabályai vonatkoznak. A Megrendelő 

a gomb megnyomásával (kattintással) tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt 

Általános Szerződési Feltételeket, valamint, hogy fizetési kötelezettséggel járó 

megrendelést érvényesít.  

A Megrendelőt a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20.§ (2) b. pontja  

(http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.349711) szerinti elállási és felmondási jog 

illeti meg a szerződés a megkötésének napjától 14 napon belül. Elveszíti azonban 

ezeket a jogokat a teljesítés megkezdését követően a 45/2014. (II. 26.) Korm. 

rendelet 29.§ (1) m. pontja szerint, mivel az ÁSZF elfogadásával, és a szerződés 

létrejöttét közvetlenül megelőzően nyilatkozatával előzetesen beleegyezik a 

szolgáltatás teljesítésének megkezdésébe a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20.§ 

szerinti határidő lejárta előtt, az előfizetési díj beérkeztével egy időben. Ezzel 

egyidejűleg nyilatkozik annak tudomásul vételéről, hogy beleegyezésével a 

teljesítés megkezdését követően elveszíti a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20.§ 

szerinti jogát.  

Kuczkó Anikó E.V. részéről a teljesítés megkezdésének minősül, ha a Megrendelő 

részére a www.myofficelevel.com oldal megrendelt szolgáltatásaihoz az aktiváló e-
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mailt elküldi az előfizetési díj beérkezését követően. A szerződést külön nem 

iktatjuk, ezért utólag nem hozzáférhető. Az elállási szándékot a megrendelő a 

határidőn  

belül egyértelmű nyilatkozat útján e-mailben jelezheti a következő címen: 

myofficelevel@gmail.com. A vállalkozás ennek megérkeztét haladéktalanul 

visszaigazolja e-mailben. Elállási szándéknak minősül, ha a megrendelő a 

befizetést a megrendeléstől számított 8 munkanapon belül nem teljesíti. 

Amennyiben a befizetés már megtörtént, az elállást követően haladéktalanul, de 

legkésőbb 14 napon belül a befizetett összeget a megrendelő részére Kuczkó Anikó 

E.V. visszatéríti. Ennek módjáról a megrendelővel e-mailben egyeztet. A  

Megrendelő az előfizetéssel jogot szerez a kiválasztott oktatóvideókhoz, melyekhez 

az előfizetés aktiválását követően férhet hozzá az online felületen 6 hónapig. Az 

oktatóvideók nem letölthetőek. Kuczkó Anikó E.V., mint a myofficelevel.com 

üzemeltetője a megrendelés visszaigazolásával vállalja, hogy az előfizetés 

időtartama alatt biztosítja a megrendelő hozzáférését az előfizetett oktatóvideókhoz. 

Ha a megrendelő az előfizetett szolgáltatáshoz a myofficelevel.com szerver leállása 

miatt nem fér hozzá; az esetben az előfizetés időtartama a kiesett idővel 

hosszabbodik, amiről Kuczkó Anikó E.V. a megrendelőt e-mailben tájékoztatja. Ha 

a Megrendelő egy adott szoftver témakörének összes videójához kapcsolódó 

tudásellenőrző tesztjét sikeresen (min. 70%-ra) teljesíti, akkor az elsajátított 

ismeretekről Tanúsítványt kap.  

Alkalmazási felület, a Felhasználási szabályok és feltételek 

módosításai  

A myofficelevel.com oldal kizárólag Kuczkó Anikó E.V. (továbbiakban 

Szolgáltató) tulajdona illetve kizárólagos felhasználási jogosultja. A Szolgáltató a 

felhasználási feltételeknek megfelelően bocsátja a Megrendelő rendelkezésére az 

ajánlatát. A www.myofficelevel.com oldalra belépéssel és bármely szolgáltatás 

felhasználásával a Megrendelő beleegyezését adja mindazon jogokat és 

kötelezettségeket illetően, amelyek rá hárulnak a felhasználási feltételek 

értelmében. A felhasználási feltételeket a Megrendelő az ÁSZF-el egyidejűleg 

elfogadja, erre vonatkozó egyezmény hiányában a Szolgáltató megtagadja bármely 

szolgáltatásának a rendelkezésre bocsátását. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a 

jövőben megváltoztathassa a felhasználási feltételeket, erről a Megrendelőt e-

mailben értesíti. A Megrendelő a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését 

követő használatával - azaz a www.myofficelevel.com oldalra történő belépéssel - 

elfogadja a módosított felhasználási feltételeket.  



Regisztráció, részvételi feltételek, jogi előírások  

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy csak olyan felhasználóknak áll jogukban 

adatokat rendelkezésre bocsátani a rendszer részére, akik teljes gyakorlati jog és 

cselekvőképességgel rendelkeznek, vagy akik meghatalmazott törvényes 

képviselőik belegyezésével járnak el. Az adatok megadásakor vagy a 

regisztrációkor és ezt követően, amikor ez szükséges, a Megrendelő köteles valós, 

pontos és teljes adatokat szolgáltatni az oldal feltételeinek megfelelően az oldal 

szolgáltatásaihoz. Regisztrációt igénylő szolgáltatás esetén megelőzően regisztrálni 

szükséges. A regisztrációt követően a Szolgáltató e-mailben fogja közölni a  

Megrendelő jelszavát. Felhívjuk a figyelmét, hogy a jogi előírásokat (pl. 

visszaigazolási email, a Felhasználási feltételek módosításai, ÁSZF módosítása 

stb.) a Megrendelő által megadott email címre küldjük. Ezek kézbesítettnek 

tekintendőek (vélelem), ha a postafiók normális működési feltételei mellett 

elérhetőek az email postafiók szolgáltatás keretén belül. A felhasználói fiók nem 

átruházható vagy örökölhető.  

A szolgáltatás díja  

A szolgáltatás bruttó díja a www.myofficelevel.com oldalon közölt összeg 

(Árlista), amelyet a megrendeléskor kell megfizetnie a Megrendelőnek bankkártyás 

fizetéssel (SimplePay rendszeren keresztül). A szolgáltató fenntartja az 

árváltoztatás jogát, de ez csak új megrendelésekre érvényesíthető. Kuczkó Anikó 

E.V. a befizetett előfizetési díjat a Megrendelő részére csak abban az esetben utalja 

vissza, ha az az Elállási jogát a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerint gyakorolja 

(a szerződés megkötésétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat, 

kivéve, ha a határidő lejárta előtt Kuczkó Anikó E.V. a teljesítést a fogyasztó 

előzetes beleegyezésével és nyilatkozata alapján megkezdte – tehát, ha a 

megrendelő egyedi azonosítójával és jelszavával belépve igénybe vette az oldal 

szolgáltatatását). Ebben az esetben a szerződő fél által már kifizetett képzési díjat 

14 (tizennégy) napon belül köteles visszatéríteni. A kizárólag számlával 

kapcsolatos kérdéseket, kifogásokat, annak kézhezvételétől számított 8 naptári 

napon belül írásban kell közölni (e-mail). E határidőn túl reklamációnak helye 

nincs.  

Szerzői jog  

A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a myofficelevel.com oldalról 

letöltött anyagot, mint kapott információkat sem az együttműködés időbeli hatálya 

alatt, sem annak megszűnését követően nem teszi harmadik személyek számára 

hozzáférhetővé, vagy azokat egyéb, az együttműködés tárgyával össze nem függő 

módon nem használja fel. Barátnak, ismerősnek sem küldheti tovább, megosztó 



oldalakra, torrent, warez oldalakra nem teheti fel. Amennyiben ilyenre fény derül, a 

szolgáltató jogosult a Megrendelő hozzáférését letiltani, és ellene jogi úton 

kártérítési pert indítani. Ezen kötelezettség megsértése esetén köteles Kuczkó 

Anikó E.V. részére 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint összegű kártérítést 

köteles megfizetni. A myofficelevel.com weboldal, a hozzá kapcsolódó letölthető 

oktatási anyagok (jegyzet, gyakorló feladatok, tesztkérdések és válaszok), valamint 

a MyOfficeLevel közösségi oldalainak teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, a 

tartalmak elektronikus vagy nyomtatott formában való után közlése csak Kuczkó 

Anikó E.V. engedélyével lehetséges. A Megrendelő nem használhatja, másolhatja 

vagy módosíthatja az oktatóvideókat, a hozzájuk kapcsolódó jegyzetet, gyakorló 

feladatot, tesztet vagy annak másolatát, egészben vagy részben. Nem 

kölcsönözheti, nem adhatja el (viszonteladás), és nem teheti interneten vagy 

másképpen mások számára elérhetővé a terméket. Az ebben a szerződésben 

foglaltak alapján a www.myofficelevel.com oldalon található videó anyagokat a 

Megrendelő lejátszhatja, de kizárólag saját megtekintés céljára. Amennyiben azt 

szeretné, hogy (egy cégen vagy intézményen belül) több számítógépen több 

személy kapjon hozzáférést az oktatóvideókhoz, akkor megrendeléskor válassza a 

Vállalati hozzáférést. A videó termék vonatkozásában a Megrendelő a jelen 

szerződési feltételekben meghatározott terjedelmű - és megszorító módon 

értelmezendő - felhasználási jogosultságot szerez, de a www.myofficelevel.com 

oldal, és annak teljes tartalmának tulajdonjoga és kizárólagos felhasználási joga 

Kuczkó Anikó E.V.-t illeti meg. Jelen szerződés nem jelent tulajdonjog vagy 

kizárólagos felhasználási jog átruházást.  

Kuczkó Anikó E.V. jogai és kötelezettségei  

Kuczkó Anikó E.V., mint a myofficelevel.com üzemeltetője a megrendelés 

visszaigazolásával vállalja, hogy az előfizetés időtartama alatt biztosítja a 

megrendelő hozzáférését az előfizetett oktatóvideókhoz. Ha a megrendelő az 

előfizetett szolgáltatáshoz a myofficelevel.com szerver leállása miatt nem fér 

hozzá; az esetben az előfizetés időtartama a kiesett idővel hosszabbodik, amiről 

Kuczkó Anikó E.V. a megrendelőt e-mailben tájékoztatja. Ha a Megrendelő egy 

adott szoftver témakörének összes videójához kapcsolódó tudásellenőrző tesztjét 

sikeresen (min. 70%-ra) teljesíti, akkor az elsajátított ismeretekről Tanúsítványt 

kap. Kuczkó Anikó E.V. semmilyen esetben sem tehető felelőssé a 

www.myofficelevel.com oldal használatával kapcsolatban Önnek vagy másnak 

okozott közvetlen vagy közvetett kárért, sérülésért, profit vagy ügyfelek 

elvesztéséért, adatvesztésért, számítógép sérülésért, vagy bármilyen más kárért. 

Kuczkó Anikó E.V. bárminemű teljes anyagi felelőssége nem haladhatja meg a 

Megrendelő által a termékért fizetett összeget.  



A Megrendelő jogai és kötelezettségei  

A Megrendelő a www.myofficelevel.com webhely szolgáltatásait a számára kiadott 

felhasználónévvel és jelszóval csak saját maga használja, és ennek érdekében a 

jelszavát köteles titokban tartani. A Megrendelő korlátlanul felelős minden a 

felhasználói fiókján keresztül végrehajtott tevékenységért. Abban az esetben, ha a 

Megrendelő egy másik személynek, pl. egy kiskorúnak, a nevelésre jogosult 

felnőttek beleegyezése nélkül engedélyezte a fiókja használatát, a Megrendelő felel 

ezen felhasználó minden tevékenységéért, a hozzáférés ellenőrzéséért és az ajánlat 

ezen felhasználó által való felhasználásáért, valamint az ajánlattal való visszaélés 

esetében bármilyen következményért. A Megrendelő köteles azonnal értesíteni a 

Szolgáltatót, ha a jelszava vagy a felhasználói fiókja bármilyen jogtalan 

felhasználásáról, valamint a biztonsági rendelkezések bármilyen más fajta 

megszegéséről. A Megrendelő felelős a felhasználói fiókkal történő bármilyen 

visszaélésért, amelyet az ehhez való hozzáférés/felhasználás okozott. Az 

oktatóvideók megtekintéséhez, a gyakorlófeladatok letöltéséhez és megoldásához, a 

jegyzet letöltéséhez és megtekintéséhez, illetve a teszt kitöltéséhez szükséges 

technikai és egyéb anyagok beszerzése és fenntartása a megrendelő kötelessége. A 

Megrendelőnek rendelkeznie kell olyan számítástechnikai szoftveres és hardveres 

háttérrel, amely lehetővé teszi számára a myofficelevel.com oldal oktatóvideóinak 

megtekintését, a gyakorlófeladatok letöltését és megoldását, a jegyzet letöltését és 

megtekintését, illetve a teszt kitöltését. Valamint olyan internet kapcsolattal is 

rendelkezniük kell, amely lehetőséget nyújt a wembanko.hu oldalhoz való 

hozzáférésre. Az oktatóvideókhoz a megrendelő az előfizetést követően fér hozzá 

az online felületen, előfizetésenként 6 hónapig, újabb témakör előfizetése esetén a 

hozzáférési idő újraindul Az oktatási anyagok egymásra épülnek. Az egymásra 

épülés folyamatábráját a myofficelevel.com oldal tartalmazza.  

Adatkezelés:  

A szolgáltató a megrendelő által a regisztráció és előfizetés során megadott adatait 

(név, cím, e-mail cím) kizárólag a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés és 

számlázás céljából kezeli, azokat harmadik fél részére nem adja ki. Ezeket az 

adatokat a szerződés elmaradása esetén törli.  

A szerződés megszűnése  

A szerződés megszűnik:  

• a teljesítéssel,  

• elállási jog gyakorlásával,  

• rendkívüli felmondás esetén azonnali hatállyal.  



Rendkívüli felmondásra vétkes szerződésszegés esetén van lehetőség. A rendkívüli 

felmondást ajánlott tértivevényes levélben vagy e-mailben kell a másik félnek 

megküldeni. Amennyiben a szerződés Szolgáltató által kerül megszüntetésre 

rendkívüli felmondással a teljesítés bármely szakaszában, a Megrendelő részére 

nem jár a szolgáltatás díjának visszafizetése. Kuczkó Anikó E.V. jogosult a 

szolgáltatásnyújtás azonnali leállítására, ha a Megrendelő megsérti a fenti ÁSZF-

ben foglaltakat, továbbá, ha:  

1. a Megrendelő nem megfelelően kezeli az a Szolgáltatás során szerzett 

adatokat,  

2. a Megrendelő megszegi a kapcsolatfelvétel szabályait,  

3. a Megrendelő a saját regisztrációján keresztül lehetővé teszi a szolgáltatások 

használatát harmadik személynek,  

4. a Megrendelő az ÁSZF-be, vagy a jogszabályi rendelkezésekbe ütköző 

magatartást tanúsít.  

Az ÁSZF közlése és hatálya  

A jelen ÁSZF 2020.11.18. napjától visszavonásig, illetve a módosítások hatályba 

lépéséig marad hatályban.  

  


