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Köszöntjük a Releeve Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: „Szolgáltató”) által
üzemeltetett https://www.whyz.hu/ weboldalon (a továbbiakban: „Honlap”). A Szolgáltató a
Honlapon keresztül egyrészt lehetőséget biztosít a tanulni vágyó Felhasználók (a továbbiakban:
„Felhasználók”) számára, hogy a Honlapon regisztrált magán oktatást biztosító tanárok, oktatók
(a továbbiakban: „Magántanár”) közül kiválassza a számára legmegfelelőbb Magántanárt,
másrészt a Magántanárok számára lehetőséget biztosít arra, hogy a Honlap segítségével minél
több Felhasználó vehesse igénybe az általa nyújtott oktatást (a továbbiakban: „Oktatás”). A
Szolgáltató tehát közvetítést végez a Felhasználók és a Magántanárok között, annak érdekében,
hogy minél könnyebben „találhassanak” egymásra. Továbbá a Szolgáltató a „Szerzők” számára
lehetőséget biztosít az Oktatási Anyagaik hozzáférésnek értékesítéséhez a Honlapon, amely
hozzáférést a Honlapra látogató többi Felhasználó veheti igénybe díjfizetés ellenében. Továbbá
a Felhasználók számára ingyenes hirdetési felületet biztosít a Szolgáltató használt könyveik
értékesítésére. Ezt a szolgáltatást kizárólag közvetítőként végzi a Szolgáltató. Jelen Általános
Szerződési Feltételek (továbbiakban „ÁSZF”) tartalmazza a Honlapon keresztül elérhető illetve
hozzáférhető szolgáltatások – így különösen a Felhasználók és Magántanárok összekötésével,
továbbá jegyzetek digitális formában, elektronikus eszközön történő felhasználásával
megvalósuló szolgáltatás (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) – megrendelésére, igénybevételére,
illetve a szolgáltatás nyújtására vonatkozó feltételeket.

A Szolgáltató Szolgáltatásait megrendelő személyek, valamint a Honlapra látogatók
(továbbiakban: „Felhasználók”) személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési tájékoztató
rendelkezik https://www.whyz.hu/adatvedelmi-nyilatkozat.

A „Szerző” azokat a regisztrált Felhasználókat jelöli, akik Oktatási Anyagokat bocsátanak a
Szolgáltató rendelkezésére a 2., 3., és 4. pontban felvázolt módon.

Az „Oktatási Anyagok” azokat a Szerző által fejlesztett, előállított és terjesztett tartalmakat
jelenti, amelyeket a Szerző a Szerződés alapján a Szolgáltató rendelkezésére bocsát annak
érdekében, hogy a Szolgáltató Honlapjának Szolgáltatásban szerepeljenek bármilyen, a 4.
pontban felvázolt módon.
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A „Szellemi Tulajdonjogok” jelentése valamennyi szerzői jog, erkölcsi jog, szabadalmi jog,
védjegy, üzleti titok, tervezési jog, adatbázisokra vonatkozó vagy azokkal kapcsolatos jog,
bizalmas információkra vonatkozó vagy azokkal kapcsolatos jog, domain nevekkel kapcsolatos
jog és minden más (bejegyzett vagy bejegyzetlen) szellemi tulajdonra vonatkozó jog az egész
világon.

A nem fizetési kötelezettséggel járó Szolgáltatások igénybevétele, így különösen a Honlapon
történő regisztráció, a 16. életév betöltéséhez kötött.
A Szolgáltató Szolgáltatásait 16 év alatti személyek részére nem nyújtja, velük szerződést nem
köt. A Felhasználó az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy a
regisztráció időpontjában már elmúlt 16 éves.

A Szolgáltató, a Szerző, illetve a Magántanár fizetési kötelezettséggel járó szolgáltatásait
kizárólag nagykorú személyek jogosultak igénybe venni. A használat további feltétele a
Honlapon történő regisztráció, a Felhasználó valóságnak megfelelő adatainak megadása, a
szolgáltatásokra vonatkozó megrendelés leadása, szerződéskötés, illetve a jelen ÁSZF
elfogadása, és internetkapcsolat rendelkezésre állása.

A szerződés nyelve magyar. A Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződéskötés
elektronikus úton történik, a szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató
nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

A Szolgáltató, a Szerző, illetve a Magántanár fizetési kötelezettséggel járó szolgáltatásait
kizárólag magyarországi személyek jogosultak igénybe venni.

Továbbá a Szerzőre vonatkozó szolgáltatásokat (Oktatási Anyagok hozzáférésének
értékesítése) kizárólag magánszemélyek jogosultak igénybe venni. Abban az esetben, ha a
Magántanár nem természetes személyként kívánja igénybe venni a szolgáltatásunkat, akkor
kizárólag a legmagasabb árazású előfizetői csomagot veheti igénybe.

A Szolgáltató Honlapján feltüntetett bruttó árak Forintban értendők.

A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

A Honlapot Látogató és Felhasználó személy tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat.

1. Szolgáltatói adatok

Cégnév: Releeve Korlátolt Felelősségű Társaság

4



Székhely: 1052 Budapest, Párizsi utca 1. 2.em 11.

Adószám: 26577964242

Cégjegyzékszáma a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál: 01 09 333116

Elektronikus elérhetőség: info@whyz.hu

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank

Bankszámlaszám: 11714051-21453719

Szerződés nyelve: magyar

Telefonos elérhetőség: +36 30 4367489

Cég képviselője: Rahmeh Hamdi

2. Felelősség

2.1. Általános
A Honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag
tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal
felelősséget.

Sem a Szolgáltató, sem az alkalmazottai, sem megbízottja nem vállal felelősséget azokért az
esetleges veszteségekért, károkért, költségekért (beleértve, korlátozás nélkül, bármilyen
elmaradt profitot, közvetett, járulékos vagy következményi veszteséget is), amelyek a Honlapra
történő belépésből vagy annak használatából esetlegesen erednek. Felhasználó a Honlapot
kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal
felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan,
súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget,
egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségén túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért.

Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen
esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése
végett.
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A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más
szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más
tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlap látogatásakor közvetlenül, közvetetten,
véletlenszerűen felmerülő működési, illetve tartalmi hibákért vagy hiányosságokért, nem vállal
továbbá felelősséget a hibás adatok megadásából eredő esetleges hibákért.

Az internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a
vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Honlap
használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem
megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat, és/vagy szerzői joggal
kapcsolatos sérelmet észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Amennyiben a
Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ
haladéktalan törlésére vagy annak módosítására. Szerzői jogok megsértése esetén
jogkövetkezmények alkalmazhatóak.

A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a
Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a
Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek
jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse.

Szolgáltató és Felhasználó között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött
megállapodás megszűnik, ha a Felhasználó törli a regisztrációját, vagy ha a Szolgáltató törli a
Felhasználó regisztrációját.

Szolgáltató a hozzáférést indoklási kötelezettség nélkül, bármely esetben megtagadhatja, ha
egyoldalú döntése alapján bármely olyan veszélyt észlel, amely hátráltathatja, veszélyeztetheti a
Honlap üzemelését, vagy az bármely okból kifolyólag jogszabálysértő lehet. Egyik fél sem
felelős a másik fél felé bármely késedelem, vagy mulasztás esetén, amennyiben az olyan ok,
feltétel, vagy elháríthatatlan esemény miatt következik be, mely a Felek akaratától,
cselekedeteitől és személyétől független (mint például háború, felkelés, munkabeszüntetés,
természeti katasztrófa stb.). Amennyiben e körülmények a Szerződés aláírását követően
keletkeznek és amennyiben erről a lehető legrövidebb időn belül értesíti a másik felet.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlap és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak
folyamatos, hibamentes működéséért, vagy vírusoktól és egyéb kártevőktől való
mentességéért. Szolgáltatót nem terheli felelősség a Felhasználó által a Honlap használata
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során az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért vagy harmadik fél számára
történő jogosulatlan hozzáférésért.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a
Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a
Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő
adatokat felülírni.

2.2 Tiltások
Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek
jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó az Általános
Szerződési Feltételekben foglaltakat megszegi, vagy a szolgáltatást visszaélésszerűen
használja, a Felhasználó szolgáltatáshoz történő hozzáférését előzetes figyelmeztetés vagy
tájékoztatás nélkül végérvényesen korlátozza, regisztrációját az összes kapcsolódó adattal
együtt törölje.

Látogatók és Felhasználók számára tilos:
2.2.1. vulgarizmus, valamint olyan szavak és szókapcsolatok használata, melyek

bármiféle módon társadalmilag nem elfogadottak, illetve erkölcsi akadályokba
ütköznek

2.2.2. hiteltelen, megkérdőjelezhető, sértő vagy hamis információ nyújtása adott
személyről

2.2.3. az erőszak támogatása, a gyűlöletkeltés nyílt vagy rejtett formája faj, bőrszín, nyelv,
hitvallás, politikai és egyéb nézetek miatt, valamint nemzeti vagy szociális
hovatartozás okán

2.2.4. a háború támogatása vagy annak propagálása nyíltan vagy rejtve nem megfelelő
kifejezésekkel

2.2.5. nyíltan vagy rejtett módon támogatni az alkoholfogyasztást, alkoholizmust,
dohányzást, tiltott szerek, mérgek használatát, illetve lekicsinyelni azok káros
mellékhatásait

2.2.6. veszélyeztetni a kiskorúak fizikai, pszichikai illetve morális fejlődését, vagy
megzavarni az ő lelki-, érzelmi állapotukat

2.2.7. gyerekpornográfia propagálása
2.2.8. nyíltan vagy burkoltan propagálni bármiféle politikai nézetet vagy a pártok

képviselőit
2.2.9. saját weboldal, az adatlapon megjelenített személyes adatok, fényképek, ajánlások

stb. reklámozása
2.2.10. utalni az oldalon kívül történő kapcsolatfelvétel alternatív módjaira
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2.2.11. a Felhasználó nem használhatja az oldalt oly módon, amellyel megkárosíthatja,
megváltoztathatja annak kinézetét, tilos belenyúlni annak kódjába, túlterhelni azt

2.2.12. a Magántanár kapcsolattartásra nem javasolhat más internetes felületet
(böngésző, szociális háló, lakcím megadása, kontaktus megadása)

2.2.13. a Honlap kereskedelmi vagy oktatási célra történő felhasználása. Az oldal és a
kapcsolódó szolgáltatások kizárólagos célja a személyes használat. Bármilyen
ettől eltérő felhasználáshoz az üzemeltető írásos engedélye szükséges.

2.2.14. bérbe vagy kölcsönbe adni a Felhasználó által létrehozott Fiókot.
2.2.15. a szerzői jogokat vagy egyéb tulajdonosi jogokat sértő tartalom közzététele.
2.2.16. kéretlen ajánlatok, hirdetések, promóciós anyagok, politikai hirdetések, politikai

felhívások, vagy egyéb spam jellegű tartalmak közzététele.
2.2.17. a Honlap használata bármely törvényellenes célra, vagy olyan célra, amely

megsérti a helyi, állami, nemzeti vagy nemzetközi jog szabályait.
2.2.18. eltávolítani, megkerülni, vagy más módon zavarni az oldal biztonságával

kapcsolatos funkciókat, valamint tilos megzavarni, megkerülni azokat a funkciókat,
amelyek megakadályozzák vagy korlátozzák az oldal jogosulatlan vagy nem
szabályos használatát.

2.2.19. visszafejteni, feltörni, vagy más módon támadást intézni a Honlap és az oldal
forráskódja ellen.

2.2.20. a Honlapon található Oktatási Anyagok elektronikus úton történő vagy egyéb módon
történő másolása vagy tárolása még akkor is, ha ez saját tanulási célok miatt
történik.

2.2.21. a Honlapon található bármilyen oktatási vagy egyéb tartalom feltöltése harmadik fél
által elérhető tárhelyekre, felhőalapú szolgáltatásokba, e-mail-fiókokba, vagy egyéb
közösségi tartalommegosztó oldalakra.

2.2.22. szándékosan zavarni, akadályozni, veszélyeztetni a Honlap működését.

2.3 További feltételek az Oktatási Anyagokkal kapcsolatos
szolgáltatásokra
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által nyújtott termékek vagy szolgáltatások
bármilyen felhasználása teljes egészében a Felhasználó saját kezdeményezésére és szabad
döntés alapján történik. Továbbá, a Felhasználó egyetért azzal, hogy a Szolgáltató semmilyen
felelősséggel vagy felelősséggel nem tartozik olyan termékeink vagy szolgáltatásaink
használatára vonatkozó döntésekért, amelyek megsértik a Felhasználó iskolájának,
egyetemének vagy más oktatási intézménynek az akadémiai munkát szabályozó rendelkezéseit.

A Szolgáltató szolgáltatásait kizárólag tanulmányi segítségként nyújtják, és semmilyen
formában nem jelentenek szakmai tanácsadást. Az ezen a Honlapon elérhető Oktatási
Anyagokon belül található információk és vélemények vizsgára, felkészülési célokra és
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önfejlesztésre szolgálnak, nem jelentenek jogi, orvosi vagy bármilyen más szakmai tanácsot, és
nem szabad rájuk támaszkodni vagy helyettesíteni a konkrét a különleges körülményekre
vonatkozó tanács. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az ezen a Honlapon közzétett
információkra vagy Oktatási Anyagok használatából eredő veszteségekért.

A Szolgáltató nem vállal garanciát arra, hogy a Honlapon értékesített Oktatási Anyagok el fogják
érni az Ön szubjektív minőségi előírásait, és/vagy le is fedik a tananyagot.  Hasonlóképpen, nem
vállalunk felelősséget az ilyen pontatlanságok eredményéért az Ön beadandóin és osztályzatát
illetően.

A Szolgáltató azzal a feltétellel köt szerződést a Szerzőkkel, hogy szellemi tulajdonjoguk fűződik
a szóban forgó oktatási Oktatási Anyagok értékesítéséhez. Ha valamilyen okból kifolyólag az
értékesített anyagok Szellemi Tulajdonjogokat sértenek, nem vállalunk felelősséget vagy
felelősséget az okozott kárért. A Szolgáltató azonban eltávolítja az anyagot a Honlapról.

A Felhasználó egyetért azzal, hogy a termékleírásokat maguk a szerzők adták meg, és hogy a
Szolgáltató semmiképpen sem garantálja ezen állítások valóságtartalmát. Továbbá nem
garantálja, hogy ha a Felhasználó ugyanazt az Oktatási Anyagot használta intézményében és a
tanulmányaihoz.

3. Szerzői jogok
A Honlapon található tartalmak, vizuális interfészek, grafika, design, számítógépes kód
(beleértve a forráskódot vagy tárgyi kód), szoftverek, szolgáltatások, tartalom, Oktatási Anyagok
és bármilyen egyéb tartalom (továbbiakban Tartalom) mind szerzői jogi védelem alatt állnak.
Felhasználó magára nézve kötelező érvényűnek tekinti, hogy a Honlapon található tartalmak
részének, vagy egészének másolása, azoknak akár analóg, akár digitális úton történő tárolása,
rögzítése, újra előállítása, letöltése tilos.

A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy
kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli
hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például
adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi
forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

Jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap
használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a
Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára,
hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez
szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi
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alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem
használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a
whyz.hu domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más
domain névre, annak aloldalaikra. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató
adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak
visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

A Honlap bármilyen tartalmának bármilyen formában megvalósuló, akár kereskedelmi, akár más
céllal történő felhasználása engedély nélkül tilos. Az ezek megszegéséből eredő minden kárért
Felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik, így különösen, de nem kizárólagosan Szolgáltató
törölheti a felhasználói fiókot, illetve minden egyéb intézkedést a szerzői jogok védelmében
megtehet. Felhasználó vállalja, hogy a Honlapon található Oktatási Anyagokat harmadik fél
számára nem teszi közzé, nem továbbítja, nem hozza nyilvánosságra, további oktatási célra
nem használja, nem értékesíti.

A szerzői jogi törvény értelmében a Szolgáltató követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági
megállapítását; követelhetik a jogsértés vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények
abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől. Követelhetik, hogy a jogsértő
szolgáltasson adatot a jogsértéssel érintett dolgok vagy szolgáltatások előállításában,
forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről, a jogsértő felhasználásra kialakított üzleti
kapcsolatokról. Követelhetik a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését; követelhetik a
sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását, továbbá a
kizárólag vagy elsősorban a jogsértéshez használt eszközök és anyagok, valamint a
jogsértéssel előállott dolgok lefoglalását, meghatározott személynek történő átadását,
kereskedelmi forgalomból való visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetve
megsemmisítését. A szerzői jog megsértése esetén a szerző a polgári jogi felelősség szabályai
szerint kártérítést is követelhet. A törvényben szabályozott személyhez fűződő joga megsértése
esetén a szerző a polgári jog általános szabályai szerint sérelemdíjat is követelhet.

4. Szolgáltatás igénybevétele

4.1 Regisztráció

4.1.1 Regisztrációs kötelezettség
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A Honlapon való böngészéshez regisztráció nem szükséges, a Felhasználóknak regisztráció
nélkül is lehetőségük van keresni a hirdető Magántanárok, Oktatási Anyagok, és használt
könyvek között.

A Felhasználói regisztráció során a regisztráció Felhasználóként történik, a Szolgáltató létrehoz
egy felhasználói fiókot (a továbbiakban: „Profil”) a regisztráló Felhasználó számára. A Profil
alkalmas arra, hogy a regisztráló honlapra látogató mind Felhasználóként, mind
Magántanárként, mind Szerzőként igénybe vegye a Szolgáltató Szolgáltatásait. A Felhasználó
Magántanár státuszba kerül és hirdetései megjelennek a Honlapon, amint megadta az általa
kínált órák árát. A Magántanárok számára tehát a hirdetés feladása, illetve annak megjelenítése
ingyenes. A sikeres órák közvetítése ellenszolgáltatás fejében történik, vagyis a Szolgáltatás
igénybevétele díjköteles. Az erre vonatkozó részletes feltételeket jelen ÁSZF 4.5. pontja
tartalmaz rendelkezéseket.

4.1.2 Regisztráció menete a Felhasználók számára

A Felhasználók regisztrálni a Holnap főoldalának jobb felső sarkában található „Bejelentkezés”
feliratra kattintást követően megjelenő felületen (a továbbiakban: „Fiókom”), illetve ha
regisztrációhoz kötött szolgáltatásra  kattint a Felhasználó, akkor egy felugró felületen (a
továbbiakban: „Regisztrációs felület”) tud regisztrálni.

A Felhasználóknak a regisztrációhoz a Regisztrációs felületen a következő adatokat szükséges
megadniuk a Szolgáltató részére:

- E-mail cím
- Jelszó

Az érvényes regisztráció leadásához a Felhasználónak szükséges megadnia az általa választott
jelszavát is.

A regisztráló Felhasználónak az érvényes regisztrációhoz szükséges elfogadnia a Szolgáltató
jelen ÁSZF-jét, Adatkezelési tájékoztatóját a regisztrációs adatlapon elhelyezett jelölőkör
kipipálásával.

A Felhasználó a Regisztrációs felület alján található „Regisztrálok” gombra kattintva küldheti el
regisztrációs igényét. A regisztráció sikerességéről a Szolgáltató a Felhasználó által megadott
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e-mail címre küldött e-mailben értesíti a regisztráló Felhasználót. A Szolgáltató az e-mailben
megerősítő linket küld a Felhasználó részére. A megerősítés a „Megerősítem az e-mail címem”
gombra kattintással történik, ezzel tudja a Felhasználó regisztrációját véglegesíteni. Ezt
követően a Felhasználó visszairányításra kerül a Szolgáltató Holnapjára. A Felhasználónak
ezután lehetősége van bejelentkezni a Szolgáltató Honlapján a regisztráció során megadott
e-mail és jelszó kombinációval.

A Felhasználónak a regisztrációt követően a 4.2. pontban foglaltaknak megfelelően lehetősége
van a Profilját, mint Magántanár is használni, ha előfizetett a hirdetési csomagok egyikére.

Amennyiben a Felhasználó elfelejtette jelszavát, úgy jelszóemlékeztetőt kérhet a Honlap
főoldalán a „Bejelentkezés” feliratra kattintást követően megjelenő felületen elhelyezett
„Elfelejtett  jelszó” feliratra kattintva.

A Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni az support@whyz.hu email címre
küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul
gondoskodni a regisztráció törléséről. A Felhasználó regisztráció során megadott adatai a
törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a Szolgáltató rendszeréből. Az eltávolítás után az
adatok visszaállítására többé nincs mód.

A hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a
felelős. Amennyiben a Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott
jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles azt haladéktalanul
megváltoztatni, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával
bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

A Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint
frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra
visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Felhasználó a regisztráció során hibásan/tévesen megadott adatokat megváltoztatni a
bejelentkezést követően, a Honlap főoldalának jobb felső sarkában található „Bejelentkezés”
gombra kattintást követően tudja a “Fiókom” felületen. A Felhasználó Profiljával kapcsolatos
további tájékoztatást jelen ÁSZF 4.2 pontja tartalmaz.
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Ha a Felhasználó elsősorban Magántanárként kíván regisztráni, ki kell választania az igénybe
venni kívánt Magántanár előfizetői csomagot a 4.5 pontban foglaltaknak megfelelően.
A Magántanárnak a regisztrációt követően lehetősége van a Profilját, mint Felhasználó és/vagy
Szerző is használni.

4.2. Felhasználó profil használata

A Felhasználóknak a regisztrációt, majd a bejelentkezést követően lehetőségük van arra, hogy a
Magántanárokkal felvegye a kapcsolatot a WHYz “Tanár Profilon” és ezután belső beszélgető
felületén folytassák az egymás közötti kommunikációt.

A bejelentkezett Felhasználók profiljukat a Holnap jobb felső sarkában található „Bejelentkezés”
feliratra kattintást követően megjelenő felületen található „Adataim” gombra kattintást követően
megjelenő „Profil szerkesztése” felületen tudják a korábban megadott adatokat módosítani a
felületen található „Szerkesztem” gombra kattintást követően. Az „Adataim” szerkesztése
felületen a Felhasználó a következő adatokat adhatja meg, illetve módosíthatja:

Alapadatok
● Vezetéknév
● Keresztnév
● Felhasználónév
● E-mail cím
● Jelszó

Számlázási adatok
● Számlázási cím
● Irányítószám
● Város
● Cím
● Adószám
● Társított Barion fiók e-mail címe

Jelszó módosítása
Az adatok rögzítésre kerülnek„ ha a Felhasználó a „Mentés” gombra kattint és megjelenik a
„Sikeres módosítás” visszajelzés.
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A Felhasználó a Magántanárainak listáját, azokkal való kapcsolatba lépését, és levelezését a
“Bejelentezést” követően a bal oldalon található menüsorban az “Üzenetek” felirat alatt
találhatja.

A Felhasználó a Honlap jobb felső sarkában található „Fiókom” majd a bal alsó sarokban a
„Kijelentkezés” gombra kattintást követően tud kijelentkezni a Profiljából.

4.3. Felhasználóként igénybe vehető szolgáltatások

A Szolgáltató megpróbálja a lehető legrészletesebb információt nyújtani a Magántanárokról,
hogy a Magántanárt keresők jól dönthessenek az oktató kiválasztásakor. Ugyanakkor fontos
szempont a Szolgáltató elvei szerint, hogy a Honlap könnyen kezelhető és könnyen áttekinthető
legyen. Ennek érdekében a Honlap úgy került kialakításra, hogy a Felhasználóknak lehetőségük
van vagy az Oktatás tematikája szerint böngészni a Magántanárok között, vagy bizonyos
keresési paramétereket megadva konkrét Magántanárra rákeresni.

A Felhasználóknak így egyrészt a Honlap főoldalán található a „Jelentkezz Tanárnak!” szekció
alatt van lehetőségük böngészni és kiválasztani a számukra legmegfelelőbb oktatási
Szolgáltatást nyújtó Magántanárt, aki kiemeléssel rendelkezik.

Másrészt a Felhasználóknak lehetőségük van a Honlap főoldalán található menüsoron a
„Magánórák” majd a „Tanárkereső” feliratra kattintva megjelenő felületen keresni a
Magántanárok, valamint az általuk nyújtott Oktatások között az oldal tetején található
keresőmotor segítségével. A keresőmotor alatt levő szűrők használatával lehetőség van
részletesebb feltételek beállítására is, meggyorsítva a keresési folyamatot. A Felhasználóknak
így lehetőségük van többek között beállítani szűrőket. Ezen szűrők kitöltésével lehet szűrni a
magánoktatás kategóriájára vonatkozó „Típus”-ra, „Tantárgy”-ra, és az oktatás helyszínéül
szolgáló „Település”-re. Továbbá a Felhasználóknak lehetőségük van beállítani egyéb szűrési
opciókat, mint a „Házhoz megy”, „Adott meg árat”, „Online is” oktat és „Csoportos” órákat
vállal-e. Továbbá a “Részletes keresés” gombra kattintva egyéb szűrőket lehet elérni. Ezekkel
lehet a „Tanterület”-re, az oktatás helyszínéül szolgáló „Település”-re szűrni, illetve lehetőség van
a „Megye” szerinti szűrésre. Ezenfelül lehetséges szűrni a Magántanárra vonatkozó
„Képesítés”-re,  „Napszak”-ra, azaz az oktatás idejére,  és „Nyelv”-re, ami az oktatás nyelvét jelöli.

Az egyes Magántanárok összesített hirdetési felületein az alábbi információk találhatóak a
Magántanárral kapcsolatban:
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● a Magántanár fényképe,
● Megadott név
● a helyszín(ek), Település(ek) megjelölése, ahol az oktatást vállalja,
● a rövid bemutatkozása,
● az általa vállalt Oktatás(ok) típusa,
● belső üzenetküldő felületen lebonyolított üzenetváltásra vonatkozó „Átlagos

Válaszidő”,
● a belső üzenetküldő felületen lebonyolított üzenetváltásra vonatkozó

„Válaszadás”-i ráta, illetve hogy
● Online is oktat-e.

A bejelentkezett Felhasználó a Magántanárral a Magántanár hirdetésére kattintást követően
megjelenő felületen (a továbbiakban: „Tanár Profil”) keresztül tudja felvenni a kapcsolatot az
oldal bal oldalán elhelyezett „Kapcsolatfelvétel” űrlap értelemszerű kitöltését  és a
Kapcsolatfelvétel űrlap alatt elhelyezett gombra való kattintást követően. A Felhasználónak
lehetősége van a Magántanár részére ajánlást írni, a Kapcsolatfelvétel szekció alatti „Ajánlást
írok” űrlap értelemszerű kitöltésével, majd az Ajánlást írok űrlap alatt található „Küldés” gombra
való kattintással. A Felhasználónak továbbá lehetősége van a „Megosztom” gombra kattintást
követően Magántanár Tanár Profilját Facebook-on megosztani, a felugró ablak értelemszerű
kitöltésével.

Abban az esetben, ha a Felhasználó a Magántanárra vonatkozóan visszaélést, vagy a jelen
ÁSZF-ben foglalt bármely rendelkezésének megszegését tapasztalja, bejelentkezést követően
lehetősége van a Magántanárt jelenteni a Szolgáltató részére, a Magántanár Tanár Profilján
elhelyezett „Jelentem” gombra való kattintással.

Az egyes Magántanárok Tanár Profilján felületein az alábbi információk találhatóak a
Magántanárral kapcsolatban:

● a Magántanár fényképe,
● Megadott név
● a helyszín(ek), Település(ek) megjelölése, ahol az oktatást vállalja,
● a rövid és hosszú bemutatkozása,
● az általa vállalt Oktatás(ok) típusa,
● időbeli elérhetősége (időtartam és konkrét időintervallum),
● a Felhasználók által adott értékelése,
● a belső üzenetküldő felületen lebonyolított üzenetváltásra vonatkozó „Átlagos

Válaszidő”,

15



● a belső üzenetküldő felületen lebonyolított üzenetváltásra vonatkozó
„Válaszadás”-i ráta, illetve hogy

● Online is oktat-e, házhoz megy-e, vállal-e csoportos oktatást.

4.4. Magántanár Profil
A Magántanároknak a regisztrációt, majd a bejelentkezést követően lehetőségük van arra, hogy
a személyes profiljukat szerkesszék, valamint az általuk nyújtott szolgáltatásra vonatkozó
információkat megadják, illetve azt szerkesszék.

A bejelentkezett Magántanárok profiljukat a Holnap jobb felső sarkában található „Fiókom”
feliratra kattintást követően megjelenő felületen található „Adataim” gombra kattintást követően
megjelenő felületen tudják tartalommal feltölteni, illetve a korábban megadott adatokat
módosítani a felületen található „Szerkesztem” gombra kattintást követően. A Profil
szerkesztése felületen a Magántanár ugyanazokat az adatokat adhatja meg és módosíthatja
mint a Felhasználó, lásd a 4.2 pontban.

Továbbá a bejelentkezett Magántanárok tanár profiljukat a Holnap jobb felső sarkában található
„Fiókom” feliratra kattintást követően megjelenő felületen található „Tanár profilom”, majd a
“Szerkesztem” gombra kattintást követően megjelenő felületen tudják tartalommal feltölteni és
az általuk nyújtott oktatási szolgáltatással kapcsolatban részletes információkat megadni az
alábbiak szerint:

● Magántanár személyazonosító igazolványa, kép formátumban,
● Tanár neve,
● Rövid bemutatkozó szöveg,
● A Magántanár Óradíja és Csomagdíjai,
● Hosszú ismertető szöveg,
● a Magántanár fényképe,
● a helyszín(ek), Település(ek) megjelölése, ahol az oktatást vállalja,
● az általa vállalt Oktatás(ok) típusa,
● időbeli elérhetősége (időtartam és konkrét időintervallum),
● Online is oktat-e, házhoz megy-e, vállal-e csoportos oktatást.

A változtatásokat a „Mentés” gombra kattintást követően tudja véglegesíteni a
Magántanár.  A Magántanároknak továbbá lehetőségük van fényképet feltölteni a
profiljukra a képre kattintva.

A Magántanár a Szolgáltatás igénybevételéhez köteles a személyazonosító igazolványa
másolatának feltöltésével magát igazolni.
A Magántanár beleegyezik, hogy olyan profilképet tölt fel, mely alapján beazonosítható.
A Magántanár beleegyezik, hogy a szerverre csak olyan képeket tölt fel, melynek szerzői jogaival
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rendelkezik.
A Magántanár nem jogosult olyan kép feltöltésére a szerverre, mely ellentétes a jó erkölccsel,
valamint a Magyar Köztársaság általános jogszabályaival, beleértve a pornográf és erotikus
tematikájú fényképeket.
A Magántanár nem jogosult személyes adatainak feltüntetésére a fényképeken, sem alternatív
lehetőségek kihasználására, mely a Honlapon kívül történő kapcsolatfelvételt illeti.
A feltöltött fényképeken nem jogszerű kapcsolati adatok, logók, vízjelek vagy más identifikációs
megjelölések feltüntetése.
Az előző pontokban összefoglaltak vonatkoznak minden fényképre és videóra, melyeket a
Felhasználó a szerverhez hozzáad.

A Magántanár hirdetéseinek megjelenések a Honlapon ingyenes. A Magántanár Órájának és
Csomagjainak értékesítése azonban ellendíj fejében történik.

Továbbá a „Tanár profilom” fülön a „Magántanár” elrejtheti a profilját, így nem fog megjelenni a
Magántanár keresőben.

A Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó további tájékoztatást az ÁSZF 4.5. pontja, míg fizetési
módokra vonatkozóan jelen ÁSZF 6. pontja tartalmazza.

4.5. Magántanárként igénybe vehető szolgáltatások

A Magántanár szavatol azért, hogy az általa meghirdetett Oktatás tekintetében az általa
meghirdetett Oktatás szintjéhez igazoló megfelelő szakmai tudással, képesítéssel és
gyakorlattal rendelkezik.

A Magántanárnak lehetősége van az Oktatással kapcsolatos díjait a Honlapon feltüntetni.

A Magántanár által nyújtott Oktatási tevékenység díjait a Magántanár egyedileg határozza meg.
A Magántanár az Oktatási díjainak kialakítása során azonban köteles figyelembe venni a
Honlapon hirdető többi – hasonló tárgyú és tematikájú – Oktatást végző Magántanár által
kialakított árak mértékét és ehhez mérten tisztességes szolgáltatási díjat kialakítani. Kivételt
képez ez alól, amennyiben a Magántanár olyan típusú Oktatást nyújt, mely a tematikájára,
tárgyára tekintettel indokolja a Magántanár által meghatározott ár kialakításának szabályait.

A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Magántanár Oktatásért járó díjának felszámításával,
annak adóterheinek megfizetésével, illetve a diák általi teljesítésével kapcsolatosan, ez kizárólag
a diák, illetve a Magántanár felelősségi körébe tartozik.
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A Magántanár a bejelentkezését követően a „Fiókom” bal oldali menü szalagján közepén
található „Üzenetek” felirat alatt tudja felvenni az őt megkereső diákokkal.

A Magántanárnak a hirdetése közzététele ingyenes. A Szolgáltató sikeres Óra és/vagy
Csomagvásárlások után siker díjat számít fel a Magántanárnak, amely 20% egy óra vásárlása
esetén és 10% 5, 10, vagy 20 óra esetében.

A Felhasználók a szolgáltatás díjait a Honlapon közzétett mindenkor érvényes díjszabás alapján
fizetik meg. A Felhasználó már a szolgáltatás igénybevétele előtt, valamint a regisztrációs
eljárás során is hozzáférhet az irányadó díjszabáshoz. A Felhasználó kifejezetten megerősíti,
hogy tisztában van azzal, hogy a szolgáltatás siker díjfizetési kötelezettséggel jár együtt.

4.6. További feltételek az Oktatási Anyagokkal kapcsolatos
szolgáltatásokra

4.6.1. Az Oktatási Anyagok Kijelölése és Kézbesítése

A Szerző úgy jelöli ki az , hogy az Oktatási Anyagokat digitális formátumban kézbesíti
közvetlenül a Szolgáltatónak, ami a Szolgáltató számára elfogadható. A szerző digitális
formátumban, a jegyzetfeltöltés felületen kézbesíti közvetlenül a Szolgáltatónak. Azaz, ha
kézzel írott az Oktatási Anyag akkor egy scannelt PDF-et tölt fel, míg ha digitálisan íródott, akkor
PDF formátumba konvertálva tölti fel.

4.6.2. A tartalom felhasználása

A feltöltéssel születik egy felhasználási szerződés a Szolgáltató és a Szerző között, ami alapján
a Szerző határozatlan időre engedelyt ad a művének felhasználására, a Jegyzet Vásárló pedig
köteles ennek fejében díjat fizetni.

Szerzői engedélyek. A Szerző arra kéri és hatalmazza fel a Szolgáltatót, hogy nem kizárólagos
módon:

4.6.2.1. megjelenítse a Szerző Oktatási Anyagát digitális formátumban, és/vagy átkódolja és
átdolgozza a Szerzői Oktatási Anyagokat annak érdekében, hogy más digitális
formátumban megtekinthetők vagy hozzáférhetők legyenek.
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4.6.2.2. indexelje a Szerzői Oktatási Anyagokat, és tárolja azokat (és annak példányait) a
Szolgáltató által, vagy megbízásából üzemeltetett szervereken;

4.6.2.3. lemásolja, többszörözze, megjelenítse, átdolgozza, használja, kommunikálja,
terjessze és közzétegye a Szerzői Oktatási Anyagokat a nyilvánosság számára
(teljes egészében vagy részben) a WHYz Honlapján keresztül;

4.6.2.4. népszerűsítse és reklámozza az Oktatási Anyagokat;
4.6.2.5. értékesítse az Oktatási Anyagok hozzáférési lehetőségét előre meghatározott időre

a Jegyzet Vásárlóknak;
4.6.2.6. felhasználja, lemásolja, többszörözze, terjessze, megjelenítse, tárolja, átdolgozza,

bemutassa (például előnézet biztosítása potenciális Jegyzet Vásárlóknak), lejátssza
és terjessze az Oktatási Anyagokat annak érdekében, hogy a Végfelhasználók ,
elérhessék, megtekinthessék.

4.6.2.7. biztosítsa a Jegyzet Vásárlók számára a megvásárolt Oktatási Anyag hozzáférését
közvetlenül vagy harmadik feleken keresztül;

4.6.2.8. állandó és visszavonhatatlan jogokat biztosítson a Jegyzet Vásárlóknak a
megvásárolt Oktatási Anyagokra vonatkozóan az előre meghatározott időre, a
Szerző és a Szolgáltató között kötött szerződés megszűnését követően is;

4.6.2.9. lehetővé tegye a Jegyzet Vásárlók számára az Oktatási Anyagok előnézeteinek
megtekintését;

4.6.2.10. felhasználja, lemásolja, megjelenítse, tárolja, előadja, bemutassa, lejátssza,
átdolgozza, terjessze az Oktatási Anyagokat, kommunikálja, hozzáférhetővé tegye
és másolatként hozzáférhetővé tegye az Oktatási Anyagokat a következő célokból:
(i) a fenti (4.6.2.1.) – (4.6.2.10.) pontok műszaki megvalósítása; és/vagy (ii)
tesztelés;

4.6.2.11. A Szerző alapos okból, írásban visszavonhatja az Oktatási Anyag nyilvánosságra
hozatalához adott engedélyét, a már nyilvánosságra hozott Oktatási Anyagok
művének további felhasználását pedig megtilthatja; köteles azonban a nyilatkozat
időpontjáig felmerült kárt megtéríteni.

4.6.3. A Szolgáltatómérlegelési szabadsága

A Szolgáltató megszüntetheti az Oktatási anyagok beolvasását, indexelését és
szolgáltatását,értékesítését, terjesztését vagy használatát, bármikor, a saját belátása szerint. A
Szolgáltató, az előző rendelkezések korlátozása nélkül, nem állítja és nem szavatolja azt, hogy
használni fogja, illetve továbbra is használja a Szerző által a Szolgáltatónak küldött Oktatási
Anyagok mindegyikét. Ha a Szolgáltató megszünteti vagy felfüggeszti a szolgáltatást, amelynek
alapján értékesít a Jegyzet Vásárlóknak, akkor a Szolgáltató a szolgáltatás általi
felfüggesztésétől vagy megszüntetésétől számított 90 napon belül kifizeti a Szerzőt megillető
egyenleget. Az ilyen szolgáltatások Szolgáltató általi felfüggesztését vagy megszüntetését
megelőző időben végrehajtott minden értékesítés érvényben marad a felfüggesztés vagy
felmondás után is.
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4.6.4. Előnézetek

A Szolgáltató észszerű erőfeszítéseket tesz annak biztosítására, hogy:

4.6.4.1. A Jegyzet Vásárlók által a Jegyzet Oldalak segítségével megjelenített mennyiség
a Szolgáltató szolgáltatásában lévő Oktatási Anyag esetén összességében ne haladja
meg a következők közül a magasabb értéket az Oktatási Anyagok körülbelül 10%-a az
Oktatási Anyag oldalak számától függően.

4.6.4.2. A Szolgáltató felszólíthatja a Szerzőt az általa feltöltött Oktatási Anyagban
található esetleges hiba kijavítására. Ha nem javítja ki egy hónapon belül, a
Szolgáltatónak módjában áll az adott hibát kijavítani.

4.6.5. Árazás

A WHYz Honlapján kínált Oktatási Anyagok alsó árhatára minimum HUF 500. Ezzel egyenlő árat
vagy ennél magasabb árát a Szerző szabadon választhat. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy
belátása szerint akciósan kínálja a jegyzeteket, viszont ez csak a Szolgáltató juttatásából jön le.
Tehát a Szerző keres az akciós és nem akciós jegyzeteken.

Ugyanazon felhasználó több különböző IP-címről való egyidejű bejelentkezése tilos! Ebben az
esetben a Szolgáltató jogosult a bejelentkezések blokkolására (a legutolsó bejelentkezési
kísérlet kivételével). Az ebből a blokkolásból eredő esetleges károkért a Szolgáltató semmilyen
felelősséget nem vállal, reklamációt nem fogad el. A Felhasználó Fiókját nem ruházhatja át más
személyre, és nem használhatja fel más személy Fiókját.

A Honlapon található díjköteles Oktatási Anyagok Előnézeten felüli megtekintéséhez a díjat meg
kell fizetni. Törvényi előírás, hogy a számla kiállítása során a valóságnak megfelelő adatokat
adjon meg.

A díj megfizetését követően ezek a tartalmak egy meghatározott időn belül a Felhasználó által
korlátlanul megtekinthetőek. A megtekinthetőség lejárati idejét a megvásárolt Oktatási
Anyagoknak a Szolgáltató a Fiókom, majd a Letöltött Jegyzetek felületen jól láthatóan feltünteti.

Az Oktatási Anyagok a hozzáférés vásárlásától követő 180 napban elérhetőek a Jegyzet
Vásárlója részére.

Internetes vásárlások esetén a fogyasztókat 14 napos elállási jog illeti meg. Ez az elállási jog
azonban a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom esetére (jelen esetre) nem
vonatkozik, ha a Szolgáltató a szolgáltatást a Felhasználó, kifejezett, előzetes beleegyezésével
kezdte meg, és a Felhasználó a beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul
vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási/felmondási jogát.
Felhasználó nyilatkozik, hogy a vásárlás előtt jelen ÁSZF részletesen tájékoztat arról, hogy nem
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tárgyi adathordozón vásárolt tartalomról van szó és tudomásul veszi, hogy a vásárlást követően
nem élhet elállási jogával.

A Díj megfizetését követően bankkártyás vagy elektronikus pénzzel történő fizetés esetében a
megvásárolt tartalmak azonnal megtekinthetővé válnak a lejárati idő végéig.

A megvásárolt tananyagokat a Felhasználó korlátlanul megtekintheti a lejárati időn belül, de
azokat harmadik fél számára nem juttathatja el. A megfizetett díj nem tartalmazza a
megtekintési jogon kívüli egyéb felhasználási jogokat, így például a másolás, sokszorosítás,
idegen nyelvre történő fordítás, harmadik fél számára történő továbbítás, nyilvános helyen
történő bemutatás, harmadik fél számára az oktatóanyagok segítségével nyújtott oktatási
tevékenység jogát.
A Felhasználó vállalja, hogy alaposan megvizsgálja, mielőtt bármilyen szolgáltatást
megrendelne a Szolgáltatótól, egyetemének vagy iskolájának sajátos szabályait, szabályzatát és
rendelkezéseit, amelyek az akadémiai munka előkészítését és benyújtását szabályozzák, és
ellenőrzi, hogy ezek a rendelkezések lehetővé teszik-e olyan szolgáltatások alkalmazását, mint
amit a Szolgáltató biztosít.

4.7. Könyv adok-veszek
Könyvek hirdetéséhez regisztráció szükséges, melyet a 4.1-es pont taglal. Ez a szolgáltatás
mind a könyv hirdetést feladónak és a potenciális vásárlóknak díjmentes.

4.8. Adatbeviteli hibák javítása

A Felhasználóknak lehetőségük van a Honlapon a regisztráció során megadott adataikban, a
személyes profiljukban, illetve a Szolgáltatás megrendelése során rögzített adataikban
felmerülő hibák azonosítását, észlelését követően a hibás adatok javítására. Ezt a
bejelentkezést követően a Honlap jobb felső sarkában lévő “Fiókom” majd a bal oldali
menüpontoknál az “Adataim”, illetve a „Tanár profilom” gombra való kattintással lehet megtenni.

5. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Magántanár által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus
visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Magántanár részére, mely visszaigazoló e-mail
tartalmazza a Magántanár által megadott adatokat (számlázási információk), a rendelés
dátumát a megrendelt szolgáltatást mennyiségét, és a fizetendő végösszeget. Ha a Magántanár
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a rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben
szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt
rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A Magántanár mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (48 órán belül) nem
kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

E visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről a Magántanár által tett ajánlat elfogadásának
minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre a Szolgáltató és a Magántanár között.

Az előfizetés megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a
polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás
közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá
tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács
2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

6. Fizetési feltételek

A Szolgáltató az alábbi fizetési módokat fogadja el: bankkártya a Barion fizetési rendszerén
keresztül, valamint Barion tárcával.

6.1.Jutalék

Alapesetben a Szolgáltatón keresztül értékesített Oktatási Anyagok után a Szolgáltató a nettó
eladási ár 60%-át fizeti a Szerzőnek (arányos díjazás). A Szolgáltató a feltöltött Oktatási
Anyagok megvásárlása után a befolyt vételárnak a mindenkori általános forgalmi adóval
csökkentett 40%-ára jogosult. Amennyiben a Szolgáltató akciós árat alkalmaz, a jutalék alapja
az akciós ár.

Abban az esetben, ha Szerző a bevételét jótékony célokra kívánja fordítani, a Szerző bevétele az
általa kiválasztott szervezetnek évente kerül kifizetésre.

6.2. Fizetési határidő

Szolgáltató az Oktatási Anyag vétele után a tárgyhóban befolyt összeget a tárgyhót követő
hónap 10. napjáig, de legkésőbb 60 napon belül utalja ki a Szerző részére.
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A Szerző jutalékra jogosult, amit a Szolgáltató által elektronikusan feltöltött számvitel bizonylat
ellenében utal ki. A számviteli bizonylat kiálítását a Szolgáltató jelen ÁSZF értelmében
átvállalja.

6.3. Bevétel

Magánórák

A tárgyhóban a magánórákból származó bevételt legkésőbb 30 napon belül a kapcsolt Barion
tárcára folyósítja a Szolgáltató, ha megtörtént a visszaigazolás a Diákot részéről is. A Szerző
fiókjával összekapcsolt Barion tárca címe minden esetben megegyezik a felhasználói fiók
e-mail címével. Amennyiben a Szerző nem rendelkezik a regisztrált e-mail címen Barion
tárcával, a feltöltés előtt regisztrálnia kell. Ha a későbbiekben másik tárcára kívánja a Szerző a
részesedését folyósítani, az “Adataim” menüben van lehetősége e-mail címet módosítani.
Barion tárca nélkül a jegyzet eladást követő 7 napig tud a Szerző regisztrálni. Ezután a Szerző
az adott tranzakcióból származó bevételének folyósítását a Barion tárcájára emailben
kérvényezheti.

Oktatási anyagok

A tárgyhóban a jegyzet eladásából származó bevételt, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig de
legkésőbb 60 napon belül a kapcsolt Barion tárcára folyósítja a Szolgáltató. A Szerző fiókjával
összekapcsolt Barion tárca címe minden esetben megegyezik a felhasználói fiók e-mail
címével. Amennyiben a Szerző nem rendelkezik a regisztrált e-mail címen Barion tárcával, a
feltöltés előtt regisztrálnia kell. Ha a későbbiekben másik tárcára kívánja a Szerző a
részesedését folyósítani, az “Adataim” menüben van lehetősége e-mail címet módosítani.
Barion tárca nélkül a jegyzet eladást követő 7 napig tud a Szerző regisztrálni. Ezután a Szerző
az adott tranzakcióból származó bevételének folyósítását a Barion tárcájára emailben
kérvényezheti. A fennmaradó időben a Szolgáltató havonta 300 forint kezelési költséget számít
fel a Szerzőnek.

6.4. Adók

A Szerző beleegyezik abba, hogy a Szolgáltató által kért bármely adózással kapcsolatos
dokumentumot vagy igazolást a lehető legrövidebb időn belül rendelkezésre bocsátja, amely
szükséges a Honlap szolgáltatásainak igénybevételére. Ha a Felhasználó nem nyújt be egy
ilyen, a Szolgáltató által kért, adózással kapcsolatos dokumentumot vagy igazolást, akkor a
Szolgáltató elhalasztja a kifizetést mindaddig, amíg a szükséges dokumentumot vagy igazolást
a Szerző a Szolgáltató rendelkezésére nem bocsátja.

A Szerzők személyesen felelősek a szükséges jövedelem-bevallásért és a kifizetéseket terhelő
adók megfizetéséért, abban az országban, ahol adókötelezettség terheli őket.
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A Szerző az Oktatási Anyagok után befolyt részesedése a Barion Payment Zártkörűen Működő
Részvénytársaságnál (székhelye: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.;
cégjegyzékszáma: 01-10-048552; a továbbiakban: „Barion”) a jelen ÁSZF 6.3. pontjának
megfelelően létrehozott Barion tárcáján kerül folyósításra.

6.5. Fizetés

6.5.1. Mi a BARION™?

A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és
biztonságosan tudsz bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni webáruházakban,
mobilalkalmazásokban, vagy barátaidnak.

A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló
intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

6.5.2. Bankkártyával fizetés

A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni bankkártyád számát, a
lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet.

Ha azonban regisztrálsz, soha többé nem kell begépelned a kártyaszámodat egyetlen Barion
elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég az e-mail címed és jelszavad. Ez nem csak kényelmes, de
a biztonságodat is növeli.

Fizetéshez használhatod:

○ Mastercard vagy Maestro bankkártyádat
○ Visa vagy Electron bankkártyádat
○ Amex bankkártyádat

6.5.3. Bankkártya nélküli fizetés

Ha nincsen bankkártyád, fizetéshez használhatod, az előre feltöltött Barion egyenlegedet,
amelyet átutalással vagy készpénz befizetéssel tudsz feltölteni, illetve amire ismerőseid,
üzletfeleid tudnak neked pénzt küldeni. Ebben az esetben e-mail címed és jelszavad
megadásával tudsz fizetni.

6.5.4. Ingyenes
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A bankkártyás fizetésnek a vásárló részére nincsen és nem is lehet felára. A regisztráció és a
Barion mobilalkalmazás, valamint a pénz fogadás és küldés ingyenes, és az is marad. Nincs
havi díj sem.

6.5.5. Kövesd vásárlásaidat

A Barion alkalmazásokkal követheted vásárlásaidat, a weben vagy mobilon. Az ingyenes Barion
tárca azonnal jelzi minden vásárlásodat, még azt is látod, mit vettél. Barion egyenleged is itt
kezelheted, illetve pénzt küldhetsz vagy fogadhatsz.

6.5.6. Biztonság

A Barion szervereit a Comodo 2048 bites TLS titkosítása védi. Fizetés előtt mindig ellenőrizd,
hogy valóban a Barion biztonságos szerverén adod meg a fizetéshez szükséges bankkártya
adatokat vagy jelszót. A böngésződ zöld színnel jelzi, ha a fizetés és a fizetőoldal tulajdonosát
Barion Payment Inc [HU] néven azonosítja.

A Barion rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, így
jogosult bankkártya adatokat kezelni. A Barion szerverek biztonságát a Magyar Nemzeti Bank
előírása szerint alakították ki.

A Barion Általános Szerződési Feltételei az alábbi linken érhetőek el: Barion Általános
Szerződési Feltételek. A Felhasználók tudomásul veszik, hogy a Barion Általános Szerződési
Feltételei a Szolgáltató közreműködése nélkül kerülnek meghatározásra, azok kialakítására a
Szolgáltató semmilyen ráhatása nincsen.

Előfizetéses termékek díjának fizetése

Az előfizetéses tartalmak díja kizárólag online, bankkártyával vagy Barion egyenleggel a Barion
rendszerén keresztül lehetséges. Banki átutalással előfizetéses termék nem rendelhető meg.
Megrendeléskor az első időszak díja fizetendő, a mindenkori ajánlat szerint. Az ajánlat – a
termék aloldala – egyértelműen tartalmazza az első időszak díját és minden következő időszak
díját is. A következő időszak díját jelen ÁSZF alapján a vásárló által a Barion oldalán megadott
forrásból automatikusan levonja a rendszer.

Az előfizetés lemondásával és módosításával kapcsolatos további információkat, ezek
folyamatát a jelen ÁSZF 4.5 részletezi.

7. Számlázás
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A Szolgáltató számlázásra használt programja: www.szamlazz.hu. A Szolgáltató a
www.szamlazz.hu internetes oldal működésével kapcsolatban semmilyen felelősséget nem
vállal. A www.szamlazz.hu internetes oldal működésével kapcsolatos tájékoztatást a
Felhasználó a https://www.szamlazz.hu/aszf/ oldalon olvashat.

Abban az esetben, ha az előfizető a Barion fizetési opció használatával egyenlíti ki az igénybe
vett szolgáltatás díját, úgy a számlakivonaton a Barion Payment Zrt. kerül feltüntetésre, mint
eladó.

8. Felmondási, illetve elállási jog
gyakorlásának lehetőségei

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége
körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki a Szolgáltatással kapcsolatos
kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Ha a Fogyasztó nem egyezik bele abba, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatást a 14 nap lejártát
megelőzően nyújtsa részére, akkor a Fogyasztót megilleti az elállás joga. Ez esetben a
Fogyasztó az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán,
vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF-ben feltüntetett elérhetőségek
igénybevételével a Szolgáltató részére.

Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja a mellékelt elállási nyilatkozat mintát is. A Fogyasztó
határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi
nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az e pontban meghatározott
rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási
nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az
erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a
Szolgáltatónak.
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Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő
értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás
szempontjából. A Fogyasztónak szükséges levelét ajánlott küldeményként postára adni, hogy
hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma. A feladóvevényt a levél elküldésének
idejéről a Fogyasztó köteles az e-mailben csatolva elküldeni a Szolgáltatónak.

Ha a Fogyasztó él az elállás jogával, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó
elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Felhasználó által
teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot
alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a
hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen
többletköltség nem terheli.

Lehetőség van arra, hogy a Fogyasztó a szolgáltatást azonnali hatállyal külön indoklás nélkül
felmondja. Ez utóbbi esetben a fennmaradó időarányos díj nem kerül visszafizetésre, ezt a
Fogyasztó nem követelheti.

A Szerző által történő szerződésbontás esetén az Oktatási Anyagok továbbra is elérhetők a
Jegyzet Vásárlók számára a hozzáférés vásárlásától követő 180 napban. Ha a Szerző a feltöltött
Oktatási Anyag nyilvánosságra hozatalát vissza szeretné vonni, akkor ez visszatérítési
kötelezettséggel jár a Jegyzet Vásárlók számára, ami a szerződő felek között arányosan történik
megfizetésre.

A Szolgáltatónak jogában áll a szerződést felbontani a Szerzővel abban az esetben, ha a
feltöltött Oktatási Anyaga szerzői jogokat sért. Ebben az esetben a visszatérítési kötelezettség a
Szerzőt terheli, ami a szerződő felek között arányosan történik megfizetésre.

A Szerzőnek jogában áll felmondania a szerződést a Szolgáltatóval, akkor ha a Szolgáltató nem
a megállapodásnak megfelelően járt el, vagy ha nem kezdte meg az Oktatási Anyag feltöltését
és/vagy nyilvánosságra hozatalát.

9. Szavatosság
A Fogyasztó a Releeve Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben
kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A Fogyasztó választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
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Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Fogyasztó által választott igény
teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan
többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy
igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, illetve végső esetben a szerződéstől is
elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a
Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba
felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől
számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Fogyasztó már nem
érvényesítheti.

Nem Fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult a szolgáltatás nyújtás megkezdésének
időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A Fogyasztó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba
közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Fogyasztó igazolja, hogy a szolgáltatást a Releeve Kft.
nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Fogyasztó köteles
bizonyítani, hogy a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Felhasználónak felróható okból
keletkezett, nem köteles a Felhasználó által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A
teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani,
hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

10.  Jogérvényesítési lehetőségek

A Fogyasztó panasz esetén a Szolgáltatóhoz az alábbi elérhetőségeken tud panaszt benyújtani:

Cégnév: Releeve Kft.

Székhely: 1052 Budapest, Párizsi utca 1. 2.em

Telefon: +36 30 4367489
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Email: info@whyz.hu

A Szolgáltató a Fogyasztó panasza esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
rendelkezései alapján jár el. A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc
napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a
válasz a Fogyasztóhoz eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az
elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a
válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

Amennyiben Szolgáltató és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a
Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek
állnak nyitva a Fogyasztó számára:

• a fogyasztóvédelmi hatóság eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes
fogyasztóvédelmi hatóság előtt;

• jogosult jogát bírósági úton érvényesíteni a Ptk., valamint a Polgári Perrendtartásról
szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint;

• a békéltető testületi eljárást kezdeményezhet.

A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező fogyasztóvédelmi hatóságok listája és elérhetőségei
a http://jarasinfo.gov.hu holnapon érhetők el. Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület
(BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó
határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

Amennyiben a Fogyasztó a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt
megteheti a http://ec.europa.eu/odr alatt található online vitarendezési platformon keresztül.

Ehhez nem kell mást tenni, mint hogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó
regisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület
részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják
érvényesíteni jogaikat

11. Az Általános Szerződési Feltételek
egyoldalú módosítása
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A Szolgáltató szolgáltatásaihoz kapcsolódó megrendelésekre (csomagvásárlás) a Megrendelés
elküldése időpontjában érvényes ÁSZF rendelkezései az irányadók.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítsa, mely
változásokról kellő időben előre tájékoztatja Honlap látogatóit, szolgáltatásait igénybe vevőket,
megjelölve az ÁSZF módosuló részeit is.

A jelen ÁSZF 2021.02.20. napjától hatályos.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

Kizárólag a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza az alább
feltüntetett elérhetőségek valamelyikére.

Vállalkozás adatai

Név: Releeve Kft.

Székhely: 1052 Budapest, Párizsi utca 1. 2.em 11.

Levelezési cím: 1052 Budapest, Párizsi utca 1. 2.em 11.

E-mail cím: info@whyz.hu

Telefonszám: +36 30 4367489

Alulírottként kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék vagy
termékek adásvételére / az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Megrendelés száma: ………………………………………………………….
Termék / Szolgáltatás megnevezése: ………………………………………………………….

Termék átvételének időpontja /  Szerződéskötés időpontja:

A fogyasztó neve: ………………………………………………...………..
A fogyasztó címe: …………………..…………….………………………..
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