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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 

www.szamvitelmentor.hu  

hatályos ettől a naptól: 2021.07.06., mód.: 2022.06.01. 

 

Kérjük, hogy megrendelése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert 

megrendelésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát! 

Az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Vass-Csáki Tímea Andrea (1031 Budapest, 

Lőpormalom utca 1., adószám: 55298601-1-41, mint szolgáltató (“Szolgáltató”)) által üzemeltetett 

honlap használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye 

igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti 

magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül 

megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. 

1. Impresszum - Üzemeltetői adatok: 

Név: Vass-Csáki Tímea Andrea 

Székhely: 1031 Budapest, Lőpormalom utca 1. 

Levelezési cím: 1031 Budapest, Lőpormalom utca 1. 

Nyilvántartásba vevő hatóság: Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

Adószám: 55298601-1-41 

Telefonszám: +36/20-425-8640 

E-mail: hello@szamvitelmentor.hu  

Honlap: www.szamvitelmentor.hu 

Tárhelyszolgáltató adatai: 

Cégnév: EVOLUTIONET Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
Rövidített név: EVOLUTIONET Kft. 
Székhelye: 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75. 
Cégjegyzékszáma: 02 09 075023 
Adószáma: 14992511-2-02 
 

2. Alapvető rendelkezések: 

2.1. A szabályzat módosíthatósága. 

A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete, és az azon 

megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon 

megjelenő , illetve a google drive-on megosztott tartalmak, vagy azok bármely részletének letöltése 

(kivéve a pdf és egyéb dokumentum formátumú feladatlapokat), elektronikus tárolása, feldolgozása 

és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 

2.2. ÁSZF hatálya, elfogadása: A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező 

érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: 

ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető 

jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási 

és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit. 
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A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a 

Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. 

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A 

weboldalunkon keresztül, illetve bármely elérhetőségen keresztül történő  kapcsolatfelvétel esetén  

Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az maradéktalanul az Ön és a Szolgáltató között létrejövő 

szerződés részét képezi. 

3. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre: 

A honlapon a megvásárolható digitális szolgáltatások  lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél 

szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. 

A digitális szolgáltatások fogalmát a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályozza: 

a) olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a fogyasztó számára, hogy digitális adatokat hozzon létre, 
kezeljen, tároljon vagy azokhoz hozzáférjen, vagy  

b) olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a fogyasztó és a szolgáltatás más igénybe vevői által 
feltöltött vagy létrehozott digitális adatok megosztását, illetve az azokkal való egyéb interakciót; 

3.1. Az adatbeviteli hibák javítása - felelősség a megadott adatok valóságáért 

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön 

által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, 

így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk szíves 

figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, 

hiszen ezen megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a 

megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Szolgáltató jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a 

pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Szolgáltató a 

pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, 

hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás 

kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét. 

3.2. Eljárás hibás ár esetén 

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül: 

 0 Ft-os ár, kivéve „Pénzügyi számvitel I. – Bevezetés” (minta) 

 kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék 

esetén a 50 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 100 Ft-ért kínált termék). 

Hibás ár feltüntetése esetén Szolgáltató felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának 

lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a 

terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül eláll a megrendeléstől. 

4. Szolgáltatás megrendelés: 

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, mely fizetési kötelezettséggel jár. 

A megrendelésre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-
ában foglaltak irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) 
Kormányrendelet hatálya alá tartozik. 
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Szolgáltató a megrendelt szolgáltatással kapcsolatos kommunikációt írásban, e-mailben végzi. 

A megrendelés a Szolgáltató bármelyik elérhetőségén történő kapcsolatfelvétellel történik, mely 
során a megrendelő egyidejűleg elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket és az Adatvédelmi 
Tájékoztatót. 

A Szolgáltató által végzett adatkezeléssel kapcsolatban további információk az Általános Szerződési 
Feltételek mellékletét képező Adatvédelmi tájékoztatóban találhatóak. 

Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk! 

5. A rendelés menete 

A megrendelhető termékek,  szolgáltatások köre az árlistában található meg a Szolgáltató honlapján.   

A kívánt termék vagy szolgáltatás kiválasztása után a megrendelés a kapcsolati űrlapon, vagy a 

szolgáltató e-mail címére (hello@szamvitelmentor.hu) küldött elektronikus levél útján lehetséges.  

A megrendeléshez szükséges adatok: 

 Név 

 G-mail-es e-mail cím E-learning kurzus megrendelése esetén 

 Bármilyen valós e-mail cím online konzultációra való jelentkezés esetén 

A megrendelést követően a szolgáltatótól 24 órán belül érkezik a megadott e-mail címre válasz e-mail 

az átutalás pontos adataival. Ezen adatok alapján kell a megrendelés ellenértékét átutalással 

kiegyenlíteni. 

E-learning kurzus megrendelése esetén - amennyiben az ellenérték megérkezett  a szolgáltató 

bankszámlaszámára -, 24 órán belül a megrendelő megkapja a hozzáférést a GOOGLE drive linkhez, 

melyen keresztül elérhetővé válik az E-Learning anyag. 

Online konzultáció esetén az ellenérték az előre leegyeztetett alkalom megkezdése előtt be kell, hogy 

érkezzen a Szolgáltató bankszámlaszámára.  

Az átutalás közlemény rovatába kérjük a név, email cím és a kiválasztott termék/szolgáltatás 

megjelölését. 

A szerződés akkor jön létre, amikor az Szolgáltató által küldött visszaigazoló e-mail az Ön számára a 

levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik. 

 

6. A megrendelt termék ellenértékének és a szállítás díjának fizetésének módja 

6.1. A megrendelt termék fizetésének módja 

 Banki előre utalással történő teljesítés: ha már visszaigazoltuk az Ön megrendelését, akkor a 

visszaigazoló e-mailben megtalálja a bankszámlaszámunkat és az adatot, amelyre hivatkozni 

kell az átutalás megjegyzés / közlemény rovatában. Az átutalt összeg bankszámlánkon való 

jóváírását követően, 1 munkanapon belül elküldjük a megrendelt termék google drive-os 

elérhetőségét (link), ahol a megrendelt e-learning anyag megtekinthető 

 A fizetendő végösszeg a visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. 
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6.2. Szállítás módjai és díjszabása 

 online szállítás (e-mailben küldjük a linket, ahol a e-learning anyag elérhető, hozzáféréséhez 
G-mail fiók szükséges) – 0,- Ft. 

Szállítási határidő: 
A megrendelés visszaigazolásától számított 1 munkanap.  

 

7. Elállás joga 

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ A 45/2014. (II. 26.) KORM. RENDELET ALAPJÁN 

7.1. Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról 

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy 

üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek 

az indokolás nélküli elállási joggal! 

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. 

rendelet) szerint azonban a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát: 

- a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a 

fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e 

beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését 

követően elveszíti az elállási jogát. 

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott 

elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is 

gyakorolja. 

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt 

megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget 

megszünteti. 

 

7.2. Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása 

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó 

egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával 

gyakorolhatja. 

Kérjük, hogy az elállási nyilatkozatot az alábbi címre eljuttatni szíveskedjenek: 

Vass-Csáki Tímea Andrea 

1031 Budapest, Lőpormalom utca 1. 

hello@szamvitelmentor.hu 
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7.3. A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége 

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn 

belül elküldi. A határidő jelen esetben a szerződés megkötésének napja és a szolgáltatás 

igénybevételének napja közötti időszak. 

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta. 

Szolgáltató a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus 

adathordozón haladéktalanul visszaigazolni, amennyiben az internetes honlapján is biztosítja a 

fogyasztó számára az elállási jog gyakorlását. 

 

7.4. Elállási jog a következő esetekben nem gyakorolható: 

Felhívjuk figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. 
(1) bekezdésében foglalt esetekben: 

1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését 
követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte 
meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően 
felmondási jogát elveszíti; 

2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás 
által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is 
lehetséges ingadozásától függ; 

3. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy 
kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a 
fogyasztó személyére szabtak; 

4. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul 
vegyül más termékkel; 

5. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a 
fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e 
beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés 
megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát. 

8. Értékelések 

 

 A konzultációkkal és az E-learning kurzusokkal kapcsolatos fogyasztói értékeléseket kizárólag 

az ezeket igénybe vevő hallgatóktól fogadunk be, és teszünk közzé függetlenül annak 

pozitív/negatív mivoltától. 

 A Számvitel Mentor Facebook oldalon történő értékelések automatikusan meghatározzák a 

szolgáltatás igénybe vevőjét; ezen oldalról, illetve további csatornákról (e-mail) érkező 

értékelések kerülnek feltöltésra a www.szamvitelmentor.hu weboldalra. 

 A Számvitel Mentor és a felhasználók közti együttűködést alátámasztó dokumentációval 

kapcsolatosan a Szolgáltató mindenkor rendelkezésre áll (levelezés, e-learning oktatói 

platform napló, bankbizonylat/nyugta az ellenérték átutalásáról). 

 Az értékelésekhez kapcsolódó adatok kezelése a 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) pontja 

szerint történik. 
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9. Vegyes 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. 

10. Panaszkezelés rendje (fogyasztónak minősülő felhasználók esetén) 

10.1. Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.  

11. Szerzői jogok 

11.1. A weboldal összes tartalma Vass-Csáki Tímea Andrea (szolgáltató) szellemi terméke, azoknak 

bármilyen módon történő sokszorosítása, terjesztése a szerző írásbeli engedélye nélkül tilos. 

12. Adatvédelem 

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: 

http://www.szamvitelmentor.hu/adatvedelem 

 

Budapest, 2022.06.01. 


