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I. ÁFF HATÁLYA ÉS CÉLJA 
 
1.1.  Jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: „ÁFF”) tartalmazzák a 

Centrum által működtetett elektronikus tananyagtárhoz (a továbbiakban: Tudástár) 
való hozzáférésre és a Tudástárban hozzáférhető tananyagok és egyéb tartartalmak 
(a továbbiakban: Tananyagok) felhasználására vonatkozó általános felhasználási 
feltételeket. 

 
1.2.      Az ÁFF a Centrum és a Tudástárba regisztráló felhasználó (a továbbiakban: 

Felhasználó) között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. 
 
1.3.      Jelen ÁFF-ben nem szabályozott kérdéseket illetően a Centrum tevékenységére 

vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a 
Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések és a megfelelően közzétett 
nemzetközi szerződések, szabványok kötelező erejű feltételei külön kikötés nélkül is 
irányadóak. 

 
1.5. A Centrum általános szerződési feltételeit a Tudástár felületén teszi közzé és 

folyamatosan elérhetővé. A Felhasználó a Tudástárba történő regisztrációval, 
valamint bármely Tananyagnak a Tudástárból történő letöltésével elismeri, hogy az 
ÁFF-ben foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek tartja. 

 
1.6. A Felhasználó egyben tudomásul veszi azt is, hogy az ÁFF feltételeit a Centrum időről 

időre egészben vagy részben egyoldalúan módosíthatja, mindazon esetekben, amikor 
azt a technikai, szolgáltatási körülményekben beállt változások indokolják. A 
módosított ÁFF-et a Centrum a módosítás hatálybalépését megelőzően tizenöt 
nappal a Tudástár felületén közzé teszi, amely közzététel alapján az minden 
Felhasználó részére közöltnek tekintendő. A közzététel során Centrum köteles 



megjelölni a hatályba lépés időpontját is. Amennyiben a Felhasználó a Centrum 
szolgáltatásait továbbra is használja, az egyben azt is jelenti, hogy a módosított ÁFF-
et magára nézve kötelezőnek fogadja el. A már befejezett letöltésekre az ÁFF 
módosítása értelemszerűen nem hat ki. 

 
 

II. REGISZTRÁCIÓ, TANANYAG LETÖLTÉSE 
 
2.1. A Tudástárba regisztrálni és ezáltal a Tudástárban fellelhető vagy azon keresztül 

elérhető Tananyagokhoz teljes körű hozzáférést biztosító felhasználói jogot szerezni a 
Centrum oktatói jogosultak.   

 
2.2.  A regisztrációval illetve a tananyaghoz történő hozzáféréssel kapcsolatos technikai 

lépéseket a Tudástár felhasználói útmutatója tartalmazza. 
 
2.3. A regisztrációval illetve a tananyaghoz történő hozzáféréssel kapcsolatos 

kérdésekben a Centrum admin joggal rendelkező munkatársa nyújt segítséget a 
Felhasználó számára. 

 
 

III. TANANYAG FELHASZNÁLÁSA 
 
3.1. A Felhasználó bármely a Tudástárból letöltött Tananyagot csak és kizárólag oktatási 

célra, a tanulók számára ingyenes képzési program keretében használhatja fel.  A 
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Tananyag felhasználása során a szerző 
személyiségi jogainak köteles tiszteletben tartani, a Tananyagot nem dolgozhatja át, 
és nem módosíthatja, saját magát a Tananyag szerzőjeként nem tüntetheti fel. Fenti 
korlátozás értelemszerűen nem jelenti azt, hogy a Felhasználó az által végzett 
oktatási tevékenység során a Tananyagot teljes egészében köteles felhasználni, 
azonban a részleges felhasználás csak olyan módon történhet, amely nem vezet a 
Tananyag torzításához vagy torz értelmezéséhez. 

 
3.2. A Tananyag felhasználása ingyenes. 

 
3.3. A Felhasználó nem jogosult a Tananyag továbbadására illetve más személyek részére 

történő felhasználás engedélyezésére. 
 
3.4. A Centrum tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Tudástárban csak olyan tananyagok 

érhetőek el, melynek szerzői felhasználási szerződést kötöttek a Centrummal vagy 
más olyan szakképzési centrummal, amelyek hozzájárultak elektronikus 
tananyagtáraik összekapcsolásához. A szerzők szavatosságot vállaltak azért, hogy az 
általuk létrehozott Tananyag, illetve annak bármely eleme (pl: ábra, fénykép, videó) 
tekintetében nem áll fenn harmadik személynek olyan szerzői vagyoni/felhasználási 
joga, amely a Tananyag 3.1. pont szerint történő felhasználását korlátozná vagy 
akadályozná.  
 



3.5. A Felhasználó – a lehetséges jogsértés lehetőségének megakadályozása érdekében – 
vállalja, hogy a Centrum felé haladéktalanul írásban jelzi, ha az általa letöltött 
Tananyagban megítélése szerint bármilyen olyan rész vagy elem (pl: ábra, fénykép, 
videó) található, melynek vonatkozásában felmerül annak a lehetősége vagy gyanúja, 
hogy harmadik személynek olyan szerzői vagyoni/felhasználási joga van, amely a 
Tananyag 3.1. pont szerint történő felhasználását korlátozza vagy akadályozza.  

 
 

IV. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS ÉS HOZZÁJÁRULÁS 
 
4.1. Centrum tájékoztatja a Felhasználót, hogy az adatkezelés jogalapja a GDPR (az EU 

2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete) 6. cikk (1) bek. b) és f) pontja. 
 Az adatkezelés célja a jelen megállapodás teljesítése.  
 
4.2. Centrum tájékoztatja a Felhasználót, hogy a regisztráció során megadott személyes 

adatokhoz kizárólag a Centrum admin joggal rendelkező munkatársa, és kivételes 
esetben – adatfeldolgozóként -  a Tudástár üzemeltetését végző informatikai cég 
kijelölt munkatársa férhet hozzá.  

 
4.3. Az adatkezelés részleteiről és az érintetti jogokról a Centrum saját honlapján 

fellelhető adatkezelési tájékoztató ad bővebb tájékoztatást.  
 
 

V. PANASZKEZELÉS 
 
5.1. A Felhasználó panaszát e-mailben a Centrum központi kaszc@kisalfoldiaszc.hu e-mail 

címre megküldve vagy postai úton a Centrum központi 9400 Sopron, Szent György u. 
9. postacímre küldheti meg a Centrum részére. A Centrum köteles 30 napon belül az 
5.1. pont szerinti panaszt kivizsgálni, és ennek eredményéről a Felhasználót 
tájékoztatni. 

 

5.2.  A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 

törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.  A Centrummal 

szemben felmerülő vitás ügyek (jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése 

céljából a Felhasználó békéltető testület eljárását kezdeményezheti a Centrum 

székhelye szerint illetékes megyei békéltető testületnél. A Centrumot a békéltető 

testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.  

A Centrum székhelye szerint illetékes megyei békéltető testület elérhetősége a 

https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek linken érhető el. 

 

 

VI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 
6.1. A Tudástárat, a rajta elhelyezett tartalmat szerzői jog védi. A Tudástárból letölthető 

Tananyagokat szintén szerzői jog védi, melynek jogosultjai a Tananyagok szerzői. A 

https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek


Tudástárban megjelenített, valamennyi tartalom szellemi alkotásnak minősül, aminek 
(akár annak bármely részének) bármely felhasználása, másolása, sokszorosítása a 
jogosult engedélye nélkül tiltott. 

 
6.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv, 

illetve a magyar jog alkalmazandó.  
 
 
Sopron, 2020. 10. 02. 

 
 


