
SZERZŐDÉS 

E-LEARNING KÉPZÉSEK

MEGRENDELÉSÉRE

amely létrejött egyrészről az 

E-Educatio Információtechnológia Zrt.

Cg. 01-10-046293

Székhelye: 1111 Budapest, Budafoki út 59.

Adószáma: 14644335-2-43

Bankszámla száma: OTP Bank Nyrt. 11711041-29918858-00000000

képzési engedélyek száma - kategóriás: KE/ST/82/B/1275/1/2011;

szaktanfolyami engedély száma: KE/ST/81/B/1274/3/2011

Képzőszervi azonosító: 9342

képviseli: dr. Szőcs Károly László vezérigazgató

(a továbbiakban, mint Szolgáltató)

másrészről a 

Cégnév (Név): 

Cégjegyzék szám / nyilvántartási szám:  

Székhelye: 

Adószáma: 

Bankszámla szám(ok): 

képviseli:  

képviselő telefonszáma: 

képviselő e-mail címe: 

Képzőszervi azonosító (négyjegyű szám): 

(a továbbiakban, mint Megrendelő) 

között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

1. Szerződés tárgya

1.1 Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a közlekedési hatóság a Szolgáltató 

e-learning tananyagait (a továbbiakban: e-learning tananyag, vagy e-learning tananyagok), 

továbbá a Szolgáltató által használt zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszert 

képzési tevékenység során felhasználhatónak minősítette, és akkreditációs számmal látta el. Az 

e-learning tananyagok adatait a jelen szerződés részét képező Általános Szerződési Feltételek 1. 

számú melléklete tartalmazza. 

1.2 Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés megkötésével a Megrendelő jogosulttá válik 

a szerződésben és mellékleteiben rögzített feltételek mellett a közlekedési hatóság által 

akkreditált, zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszert is magában foglaló e-Titán 

Elektronikus Oktató Rendszer (a továbbiakban: e-Titán Rendszer) korlátozott felhasználására. 

Megrendelő jogosult továbbá az e-Titán Rendszerben regisztrált Tanulói számára e-learning 

képzést megrendelni a Szolgáltatótól.  
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2. Általános szerződési feltételek alkalmazása 

2.1 Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés mellékletét képező Általános Szerződési Feltételeket (a 

továbbiakban: ÁSZF) a szerződésük részének tekintik. A felek jogviszonyára vonatkozó részletes 

rendelkezések az ÁSZF-ben kerülnek rögzítésre.  

2.2 A jelen szerződésben külön nem szabályozott kérdésekben a Felek a jogviszonyukra az ÁSZF 

rendelkezéseit tekintik alkalmazandónak. Megrendelő kijelenti, hogy a Szolgáltató által a www.e-

educatio.hu oldalon közzétett ÁSZF rendelkezéseit megismerte és azokat maradéktalanul 

elfogadja. 

2.3 Szolgáltató jogosult a jelen szerződés mellékletét képező ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan 

módosítani. A módosításról, annak hatályba lépése előtt előzetesen értesíti a Megrendelőt a 

www.e-educatio.hu honlapon keresztül, vagy a Megrendelő iskolavezetője által a Rendszerben 

rögzített e-mail címére küldött elektronikus levélben. Az ÁSZF módosításának hatályba lépését 

követően a felek jogviszonyára az ÁSZF megváltozott rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Amennyiben a Megrendelő az ÁSZF megváltozott rendelkezéseivel nem ért egyet, úgy jogosult 

az ÁSZF megjelenését követően a szerződést 15 napos felmondási idővel megszüntetni. Az ÁSZF 

módosítás elfogadásának minősül, ha a Megrendelő a szerződés felmondására vonatkozó 

nyilatkozatot elmulasztja, illetve ha az ÁSZF-módosítás hatályba lépését követően a Szolgáltató 

szolgáltatását továbbra is igénybe veszi. 

3. Szerződés létrejötte, megszűnése 

3.1 Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén jön létre: 

(i) a szerződést a Megrendelő cégszerűen aláírja; 

(ii) az aláírt szerződés egy példányát, és; 

(iii) képzési engedélyének (vagy több engedély esetén azok mindegyikéről készített) 

fénymásolatát cégszerű aláírással ellátva a Szolgáltató címére (1519 Budapest, Pf. 563.) 

postai úton ajánlott, tértivevényes levélben elküldi; 

(iv) a Megrendelő iskolavezetője a (ii) és (iii) pontok szerinti iratok visszaküldését követően 

a Szolgáltató által elektronikus levélben elküldött regisztrációs URL használatával, a 

regisztrációs URL-t tartalmazó e-mail e-Edu által történő kiküldését követő 14 napon 

belül a felhasználónevének és jelszavának megadásával belép az e-Titán Rendszerbe. 

3.2 Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy amennyiben az előző pontban rögzített feltételek 

valamelyike nem teljesül, úgy a szerződés köztük nem jön létre. A szerződés előbbiek szerinti 

létrejöttének elmaradásából származó esetleges igényekkel szemben a Szolgáltató kizárja a 

felelősségét. 

3.3 Felek a jelen szerződést határozatlan időtartamra kötik meg. 

3.4 A jelen szerződés megszüntethető írásbeli közös megegyezéssel, rendes és rendkívüli felmondás 

közlésével. A megszüntetésre vonatkozó részletes rendelkezéseket az ÁSZF tartalmazza. 

4. Titoktartási kötelezettség 

4.1 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés hatálya alatt, annak teljesítésével 

kapcsolatban tudomásukra jutott valamennyi adat és információ üzleti titoknak minősül. Nem 

minősül titoknak az az adat, amelynek a közléséhez, illetve közzétételéhez a másik fél hozzájárul, 

vagy amely adat az ÁFSZ rendelkezései szerint nyilvánosságra hozható. Szerződő felek 

kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés hatálya alatt és annak megszűnését követően is 

megőrzik az üzleti titkot, és csak a másik fél kifejezett írásbeli engedélye alapján jogosultak arra, 

hogy bármilyen információt, tényt vagy adatot harmadik személynek átadjanak. A titoktartási 

kötelezettség nem terjed ki a hatósági eljárásban, a hatóság számára jogszabály által előírt és 

kötelezően bemutatandó adatokra ill. iratokra, továbbá az ÁSZF-ben megjelölt esetekre. 
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5. A Megrendelő iskolavezetőjére vonatkozó rendelkezések 

5.1 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő jelen szerződés hatálya alatt köteles – 

a vonatozó jogszabályok előírásainak megfelelően – iskolavezetőt alkalmazni. Szerződő felek 

megállapodnak abban is, hogy a jelen szerződés alapján a Megrendelő iskolavezetője jogosult a 

Megrendelő képviseletére a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevétele, illetve az e-

Titán Rendszer használata során. Ennek megfelelően a Megrendelő iskolavezetője jogosult – 

különösen, de nem kizárólagosan – az e-learning képzések megrendelésére, illetve ehhez 

kapcsolódó nyilatkozatok megtételére, továbbá az e-Titán Rendszerben adminisztrátorok 

regisztrálására, illetve jogosultságaik beállítására, valamint köteles a közlekedési hatóság felé a 

jogszabályban meghatározott bejelentések megtételére. 

5.2 Szerződő felek rögzítik, hogy az e-Titán Rendszer használatához szükséges regisztrációs URL-t 

tartalmazó elektronikus levelet a Szolgáltató a Megrendelő által megjelölt iskolavezető e-mail 

címére küldi el. 

5.3 A jelen szerződés megkötésének az időpontjában a Megrendelő iskolavezetője:  

 

Iskolavezető neve: 

Iskolavezető telefonszáma: 

Iskolavezető e-mail címe: 

 

5.4 A Megrendelő képviselője az iskolavezető személyében, vagy adataiban bekövetkezett 

változásokról köteles haladéktalanul, írásban, postai úton, ajánlott, tértivevényes küldeményként 

küldött levélben tájékoztatni a Szolgáltatót. Ennek elmaradásából eredő károkért a Szolgáltató 

nem felel. 

5.5 Felek rögzítik, hogy a Megrendelő iskolavezetője – amennyiben egyébként nem rendelkezik 

cégjegyzési jogosultsággal – nem jogosult a jelen szerződés módosítására, vagy megszüntetésére 

vonatkozó jognyilatkozat megtételére. 

6. Egyéb rendelkezések 

6.1 Megrendelő kijelenti, hogy a szolgáltatás igénybevétele során általa megadott adatok 

továbbításához rendelkezik a szükséges felhatalmazással. Az ezzel kapcsolatos, valamint az 

adatok téves megadásából eredő károkért a Szolgáltatót nem terheli felelősség, ilyen igényekért a 

Megrendelő áll helyt. 

6.2 A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételei 

és annak melléklete(i). 

6.3 Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő vagy azzal összefüggő vitás 

kérdéseket megkísérlik békés úton rendezni. Ennek sikertelensége esetére a jogvita elbírálására 

hatáskörtől függően kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság, vagy a Székesfehérvári 

Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

6.4 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben különösen a Polgári Törvénykönyv 

rendelkezései az irányadók. 

 

Felek a jelen szerződést és annak mellékleteit elolvasták, azokat értelmezték, erre tekintettel a jelen 

szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírták.  

 

Kelt: Budapest, ………………….. Kelt: ……………………………………… 

 

 

 

 

 E-Educatio Információtechnológia Zrt. [….] 

 Szolgáltató Megrendelő 

 képviseli: képviseli: [………..] 

 dr. Szőcs Károly László 
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