
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

a Kezdő Programba való jelentkezésre 

vonatkozó 

Megbízási Szerződéshez 

Hatályos: 2020. október 12. 

Az Általános Szerződési Feltételek az 1. számú melléklete, szerves és elválaszthatatlan része az Organet Angol 

Online Nyelvstúdió (továbbiakban: Nyelvstúdió) és a programban résztvevő magánszemély (továbbiakban: 

programban résztvevő) között létrejött Megbízási Szerződésnek. 

1. BEVEZETÉS 

1.1. Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) alkalmazásának célja  

Az ÁSzF alkalmazásának célja, hogy a Nyelvstúdió és a vele szerződött programban résztvevő 

személyek tekintetében meghatározza a Nyelvstúdió által indított Kezdő Programban való részvétel 

feltételeit, továbbá a felek között létrejött megbízási szerződés alapján a Nyelvstúdió és a programban 

résztvevő jogviszonyából eredő jogokat és kötelezettségeket.  

1.2. A Kezdő Program elindításának célja 

A Kezdő Program elindításának célja egyrészt az, hogy a Nyelvstúdió által, 45 éves nyelvoktatói 

tapasztalattal kifejlesztett kezdő, középhaladó és haladó tananyagcsomagok tesztelése akként 

jöhessen létre, hogy a tesztelési folyamattal egyidejűleg kedvező áron lehetőséget biztosítson kezdő, 

újrakezdő, illetve gyenge középhaladó szinten lévő tanulók számára egy stabil középfokú angol 

nyelvtudás elérésére. Másik célunk bebizonyítani, hogy anyagaink megfelelő használatával a tanulók 

gyors és kiváló eredményt érnek el az adott célt illetően. 

2. SZINTEK ÉS KOMPETENCIÁK 

2.1. Szintfelmérés 

A programban résztvevő köteles részt venni a Nyelvstúdió által biztosított ingyenes előzetes 

szintfelmérésen, mely elsősorban írásbeli, esetenként azonban szóbeli szintfelmérés is szükséges 

lehet. Ha a programban résztvevő nem ért egyet a szintfelmérés eredményével, a Nyelvstúdió 

szaktanára segítségével és tanácsadása során a programban résztvevő igényei és céljai alapján közösen 

határozzák meg a megfelelő szintet. 

3. KEZDŐ PROGRAM 

3.1. A program kezdete és a személyes szakmai támogatások ideje  

A program indulása nincs létszámi minimumhoz kötve, ennek megfelelően a program kezdete a 

programban résztvevő igényeihez igazítható , de a programot mindenképpen el kell kezdeni 2020 

november 30-ig. A program kezdetének pontos ideje a Megbízási Szerződésben kerül pontosításra.  

A programban résztvevők a szaktanárral előzetesen egyeztetik az egyes személyes szakmai 

támogatások időpontját. Az előre egyeztetett személyes szakmai támogatások időpontját mind a 



szaktanár, mind a programban résztvevő módosíthatja azzal, hogy erről az egyeztetett személyes 

szakmai támogatást legalább 24 órával megelőzően a másik felet értesíti. 

 

3.2. A program időtartama 

A Kezdő Program végére a képzésben résztvevő tudásának el kell érnie a középfokú nyelvvizsga 

szintjét (B2). 

A Kezdő Program teljes terjedelmét kezdő szinttől legfeljebb 36 hónapon belül teljesíteni kell. Ezen 

36 hónapon belüli elosztás a programban résztvevő igényeinek megfelelően változik: beiktathatók 

rövidebb-hosszabb szünetek, intenzívebb időszakok is akként, ahogyan azt a programban résztvevő 

tanulási folyamata, ritmusa megkívánja. 

Amennyiben a programban résztvevő a Kezdő Programba való jelentkezése előtt már tanult angolul, 

úgy a szintfelmérőt vezető szaktanár határozza meg, hogy mennyi idő áll a programban résztvevő 

rendelkezésére a tananyag elsajátításához. 

A programban résztvevő számára a Kezdő Programban való részvétel időtartama korlátozott (36 

hónap), azaz a határidő leteltét követően a programban résztvevőnek a Kezdő Program tananyagához 

való kedvezményes hozzáférési jogosultsága megszűnik. 

3.3. A személyes szakmai támogatások helyszíne 

A személyes szakmai támogatás a Nyelvstúdió által kialakított virtuális osztályteremben folyik. 

Ennek megfelelően a helyszíne a programban résztvevő tartózkodási helyétől független, mely lehet a 

programban résztvevő otthona, munkahelye, stb. 

3.4. A program tárgyi feltételei 

A virtuális, online tér használatához, eléréséhez, valamint az online programban, a személyes szakmai 

támogatásokon való részvételhez legalább az alábbi informatikai környezettel kell rendelkezni:  

- Operációs rendszer: MS Windows Vista vagy újabb MS operációs rendszer 

- Böngésző: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome mindenkori frissített verziója  

- Szoftverkövetelmény: a JAVA legfrissebb verziója 

- Képernyőfelbontás: 1024x768 

- Internetletöltési sebesség: széles sávú Internet-kapcsolat, legalább 768 Kbps 

- Kiegészítők: működő headset (fejhallgató és mikrofon) 

A nem megfelelő informatikai háttér miatti felhasználási zavarokért a Nyelvstúdiót nem terheli 

felelősség. 

3.5. A személyes szakmai támogatás fogalma 

A személyes szakmai támogatás a programban résztvevő az őt irányító szaktanárral − online, virtuális 

felületen − való személyes találkozását jelenti, valamint az elektronikus üzenetben való közvetlen 

kommunikációt. Minden programban résztvevőnek lehetősége van elektronikus üzenetben, 

ingyenesen, meghatározott számú kérdést intézni szaktanára felé, mely kérdések száma 

tananyagcsomagonként változik. 

  



3.6. A személyes szakmai támogatások hossza és díja 

A személyes szakmai támogatások egységesen 55 perc hosszúak. Az egyes szakmai támogatások díját 

a Megbízási Szerződés tartalmazza. 

3.7. A személyes szakmai támogatások díja tartalmazza: 

3.7.1. ingyenes szintfelmérést, 

3.7.2. ingyenes szaktanári tanácsadást, 

3.7.3. ingyenes tananyagcsomagokat, 

3.7.4. meghatározott számú kérdés feltevését elektronikus üzenetben, 

3.7.5. a programban résztvevő teljesítményének értékelését, előmenetelének online 

dokumentációját, rendszeres számonkérést. 

3.8. A személyes szakmai támogatás díja nem tartalmazza: 

3.8.1. a fogalmazási és egyéb javítást igénylő írásbeli feladatok javítását, melynek darabonkénti 

díját a Megbízási Szerződés tartalmazza, 

3.8.2. a középfokú nyelvvizsga díját, azonban a Kezdő Program végén letett sikeres záróvizsga 

esetén a Nyelvstúdió a Megbízási Szerződésben meghatározott anyagi támogatást nyújt a 

középfokú nyelvvizsga díjához (abban az esetben is, ha a tanuló számára a nyelvvizsga egyébként 

ingyenes). 

3.9. A tananyagcsomagok tartalma 

A tananyagcsomagok kezdő szinttől a középfokú és felsőfokú nyelvvizsgának megfelelő szint között 

elérhetők. Tartalmuk egy mai forgalomban lévő nyelvkönyvsorozat első 4-5 kötetének felel meg. 

A tananyagcsomagok leckéket tartalmaznak, melyeken belül  

- nyelvtankönyvi magyarázatok és példák, 

- munkafüzeti feladatok (nyelvtani gyakorlatok, fordítási gyakorlatok, fogalmazási feladatok, 

tollbamondás, lexikai feladatok), 

- olvasókönyvi feladatok (olvasás utáni szövegértés, hallás utáni szövegértés, szószedet), 

- megoldókulcsok a munkafüzeti és olvasókönyvi feladatokhoz,  

- hanganyagok a nyelvtankönyvi, munkafüzeti és olvasókönyvi feladatokhoz (nyom tatható 

formátumban egyaránt) és 

- szószedetek (PDF formátumban) 

szolgálnak tananyagul és segítik a programban résztvevő önálló nyelvtanulási folyamatát.  

A leckék terjedelme átlagosan 40 oldal, továbbá a program teljes terjedelme megközelítőleg 40 

fogalmazási feladatot tartalmaz. 

3.10. Tanulócsoportok 

A program során a programban résztvevők tanulócsoportokba rendeződhetnek, melynek maximális 

létszáma 3, azaz három fő. Ebben az esetben a szakmai támogatást a Nyelvstúdió a tanulócsoport 

számára biztosítja, ennek megfelelően a Megbízási Szerződésben foglalt személyes szakmai 

támogatás díjai a tanulócsoport tagjai között megoszlanak.  Ez alól kivételt képez a fogalmazási és 

egyéb javítást igénylő feladatok javításáért fizetendő díj, melyekre tanulócsoport esetén is az egyéni 

díjak érvényesek. 

A tanulócsoportok tagjai kötelesek egyként követni a tanmenetet, továbbá kötelesek vállalni, hogy 

azonos ritmusban tanulnak. Amennyiben ez a tanulócsoportot vezető szaktanár szerint nem valósul 

meg, úgy a szaktanár feloszlathatja a csoportot.  



3.11.Teljesítményértékelés 

A szakmai támogatást vezető szaktanárok minden programban résztvevőről folyamatosan online 

naplót vezetnek, melyet a programban résztvevő a felhőn keresztül bármikor elérhet. 

Az online napló tartalmazza a szakmai támogatások idejét, a tesztek és házi feladatok eredményeit, 

továbbá a szaktanár visszajelzéseit, megjegyzéseit a programban résztvevő előmeneteléről.  

4. FELTÉTELEK ÉS LEMONDÁS 

4.1. A Kezdő Programban való részvétel feltételei, a programban résztvevő kötelezettségei 

A programban résztvevő köteles a Nyelvstúdió által javasolt valamennyi szakmai támogatáson részt 

venni egyénileg vagy tanulócsoportban. Ahhoz, hogy a programban résztvevő az elsősorban javasolt 

80 szakmai támogatásnál kevesebb szakmai támogatáson vehessen részt, a programban résztvevő és 

a szaktanár hozzájárulása is szükséges. 

A tananyagcsomagok, illetve leckék gyakorlatait, anyagait a programban résztvevő köteles az előírt 

módon feldolgozni és elkészíteni. Köteles továbbá a szaktanár által javasolt valamennyi házi feladatot 

feldolgozni, ez alól kizárólag a szaktanár adhat felmentést. 

Az egyes leckék és tananyagcsomagok végén a szaktanár teszt íratásával ellenőrzi a programban 

résztvevő tudását és azt, hogy alkalmas-e a következő leckére, illetve tananyagcsomagra lépni. A 

szaktanár akkor írat tesztet, amikor a programban résztvevő felkészült a teszt írására. A következő 

leckére, illetve tananyagcsomagra lépéshez a teszten legalább 85%-os eredményt kell elérni. 

A Kezdő Program végén a programban résztvevő programvégi tesztben köteles számot adni tudásáról. 

Ez a teszt mind szintjében, mint a feladatok típusában, stílusában egy átlagos középfokú nyelvvizsga 

írásbeli és szóbeli feladatsorának felel meg. Amennyiben a programban résztvevő legalább 65%-os 

eredménnyel teljesíti a programvégi tesztet, a Kezdő Program lezárul. 

4.2. Lemondás feltételei 

A programban résztvevő − amennyiben nem kívánja, vagy nem tudja folytatni a programot − a Kezdő 

Programból bármikor kiléphet, azonban a már kifizetett szakmai támogatások díjait a Nyelvstúdió 

nem téríti vissza. 

Ennek megfelelően a programban résztvevő a Megbízási Szerződést bármikor felmondhatja. A 

Megbízási Szerződés felmondásával vállalja, hogy a felmondásig befizetett programdíjat nem 

követeli vissza. 

5. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

5.1. Számlázás 

A Nyelvstúdió a programban résztvevő által közölt adatok felhasználásával állítja ki a számlát. A 

programban résztvevő a Megbízási Szerződés aláírásával, büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, 

hogy az általa közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Minden esetleges kárért, ami a programban 

résztvevő által közölt adatok hibája miatt keletkezik, a Nyelvstúdió felelősségre nem vonható. 

5.2. A programban résztvevő adatainak nyilvántartása 

A Nyelvstúdió a programban résztvevő adatait és a Megbízási Szerződést 5 éven át megőrzi. A 

programban résztvevők adatait bizalmasan kezeli, harmadik személyek számára nem szolgáltatja ki 

és csak saját szervezési céljaira használja fel.  



Nyilatkozat 

 

Az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megismertem, értelmeztem és azokat magamra nézve 

kötelezőként elfogadom. 

 

 

Kelt: ______________________________ 

 

 

_______________________________________ 

 

Programban résztvevő 

 


