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WordPress oktató videók – Felhasználói Szerződés
(A https://wordpress.video.hu/ és az I. pontban említett weboldalak felhasználási feltételei)
A https://wordpress.video.hu/ honlapon MAGÁNOKTATÁS keretében sajátíthatod el a WordPress használatát. Ez a képzési
forma nem ad hivatalosan elismert végzettséget, csak használható tudást!
Általános rendelkezések:
 Jelen szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi
CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak az irányadóak.
 A szerződés megkötésére kizárólag magyar nyelven van lehetőség.
 A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet "a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól" alapján
ún. távollévők között kötött szerződésnek minősül, amelyre a magyar jog rendelkezései az irányadóak.
 A szerződés iktatása: Jelen szerződés nem minősül írásbelinek, azt Vállalkozó nem iktatja, így az utólag nem
hozzáférhető és nem megtekinthető.
 Vállalkozó az általa nyújtott szolgáltatások tekintetében magatartási kódexnek nem veti alá magát.
I. A szolgáltató és üzemeltető adatai:
 Név, és rövidített név: Szűcs Ádám e.v. (Továbbiakban: Szolgáltató, vagy Vállalkozó)
 E-mail: info@szucsadam.hu (éjjel-nappal)
 Tel.: +36 70 623 88 22 (normál díjjal hívható)
 Weboldalak: olcsoweboldal.hu, olcsoweboldal.hu/blog, wordpress.video.hu, wordpressoktatas.hu, szucsadam.hu,
wp.video.hu (a továbbiakban: „Weboldalak”)
 Székhely, postacím: 1184 Budapest, Kézműves utca 12/C fszt. 1.
 Adószám: 60052931-1-43
 Egyéni vállalkozói nyilvántartási szám: 17862297
 Bankszámlaszám: 10700488-63767373-51100005 (CIB, Szűcs Ádám e.v.)
 IBAN szám: HU34 1070 0488 6376 7373 5110 0005 (nemzetközi bankszámlaszám)
 BIC (SWIFT): CIBHHUHB
 Kamarai nyilvántartási szám: BU60052931 (Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara)
 Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-90119/2015.
II. A megrendelő személye (a továbbiakban: Megrendelő):
Az a természetes (nagykorú és cselekvőképes), vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó
szervezet, aki jelen Felhasználói Szerződés, és az ÁSZF (lásd: XVIII. pont) együttes elfogadása után Szolgáltató bármely –
jelen Felhasználói Szerződésben, vagy az ÁSZF-ben említett - szolgáltatását szóban, írásban vagy bármilyen egyéb módon
megrendeli és/vagy – mintegy a megrendelési szándékra vonatkozó ráutaló magatartásként - annak ellenértékét Szolgáltató
részére banki átutalással vagy készpénzben kiegyenlíti.
Megrendelő a jelen szerződésben részletezett szolgáltatások megrendelésével és igénybevételével elfogadja és magára nézve
kötelezőnek ismeri el a jelen szerződésben, illetve a https://szucsadam.hu/pdf/ASZF-szucs-adam.pdf link alatt található ÁSZFben foglalt rendelkezéseket.
III. Magyarázó fogalmak:
 Szolgáltatás: A Weboldalak bármelyikén keresztül letölthető, vagy ott online nézhető oktató anyaghoz való
hozzáférés, vagy egyéb, jelen Felhasználói Szerződésben részletezett, Szolgáltató részéről történt vállalás.
 Hozzáférés: lehet csomag (START), tagság (PROFI, vagy PROFI PLUSZ) - összefoglalóan: hozzáférés - oktató
anyag, letölthető videó vagy anyag.
IV. Elérhető szolgáltatások és azok megrendelése
A zárt tagsági oldalhoz való hozzáférést a https://wordpress.video.hu/rendeles/ oldalon vagy a különálló anyagok értékesítési
oldalán (2 órás letölthető videó: WordPress biztonság lépésről-lépésre: https://wordpress.video.hu/?p=88842 link alatt | Nagyon
részletes WordPress biztonsági mentés videó: https://wordpress.video.hu/?p=90606 link alatt) lehet megrendelni, az ún.
Honlapkészítés oktatás: https://WordPress.Video.hu
"Hogy a weboldal készítés ne kiadás, hanem befektetés legyen!"
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megrendelő űrlap segítségével.
Az elérhető szolgáltatások főbb adatai (alanyi mentes vagyok, nincs ÁFA):
2018. április 21-től (ideiglenesen, de min. 8 hónapig) új előfizetők részére csak a lilával jelzett anyagok érhetőek el. Korábbi
– aktív előfizetéssel rendelkező – előfizetőknek elérhető a többi szolgáltatás is. A PROFI PLUSZ tagság és ÖRÖKÖS
hozzáférések magukban foglalják a korábbi START csomag és PROFI tagság anyagait is!
 Megnevezés:
Tartalom:
Előfizetés (hó):
Alapár:
 START csomag
(180 videó)
9 hónapra:
14 900 Ft
 START csomag
(180 videó)
15 hónapra:
19 900 Ft
 PROFI tagság
(301 videó)
9 hónapra:
29 900 Ft
 PROFI tagság
(301 videó)
15 hónapra:
39 900 Ft
 PROFI PLUSZ tagság
(494 videó)
9 hónapra:
44 900 Ft
 PROFI PLUSZ tagság
(494 videó)
15 hónapra:
54 900 Ft
 ÖRÖKÖS PROFI PLUSZ HOZZÁFÉRÉS, kedvezmény nélkül (lásd: VI. pont):
119 900 Ft
 WordPress biztonság (123 perc):
6 000 Ft
 WordPress biztonsági mentés videó:
6 000 Ft
Jelen Felhasználói Szerződésben ismertetett árszabástól egyedi megállapodás során, akcióval, kuponnal, törzsvásárlói
kedvezménnyel, visszatérő vásárlás mértékétől függően el tudunk térni. Az esetleges kedvezmények/kuponok/árcsökkentő
lehetőségek és jogok nem vonhatóak össze, nem ruházhatók át másra, de minden esetben választhatsz, hogy melyiket
használod.
A rendelés után, a sikeres megrendelésről e-mailes értesítőt küldök. Ez az e-mail tartalmazza a Díjbekérőt is, amely díjbekérő
alapján a teljesített átutalás után a számlát postai úton kézbesítem, a tagság aktiválásáról szóló információkat pedig a
rendeléskor megadott e-mail címre küldöm.
V. Banki adatok a pénzügyi teljesítéshez
Bankszámlaszám: 10700488-63767373-51100005.
Számlavezető bank: CIB Bank
Számlatulajdonos neve: Szűcs Ádám egyéni vállalkozó
A megrendelt szolgáltatás ellenértékét előre egyeztetett időpontban és helyen Megrendelő készpénzben is ki tudja fizetni.
Számlázás, elektronikus számla kiállítása, befogadása
A megrendelésről – ha nem áll fenn ezt kizáró technikai hiba – Szolgáltató minden esetben elektronikus számlát (e-számla)
állít ki.
Előzetes engedély e-számla kiállításához: Megrendelő megrendelésével kijelenti, hogy részéről az e-számla befogadásának
nincs akadálya, illetve hozzájárul, hogy Szolgáltató részére e-számlát küldjön, és vállalja a megrendelésének ellenértékéig
terjedően kiállított e-számlák befogadását. A befogadott e-számlákat Megrendelő eredeti dokumentumnak tekinti. Az e-számla
kiegyenlítésével Megrendelő elismeri, hogy az elektronikus számlát befogadja. Amennyiben bármilyen okból a
Megrendelőnek nem áll módjában az e-számla befogadása, és ebből kifolyólag papír alapú számlára van szüksége, az erre
vonatkozó igényét számlázás előtt jelezheti Szűcs Ádám e.v. felé. További részletek, tudnivalók az e-számláról és a
számlázásról: https://szucsadam.hu/pdf/ASZF-szucs-adam.pdf (ÁSZF) - V. pont.
VI. Örökös hozzáférés
A weboldalhoz lehetőség van örökös hozzáférés vásárlására is. Örökös hozzáférés birtokában bármennyiszer és bármennyi
ideig megtekintheted az összes meglévő, és a jövőben felkerülő videókat. Havonta legalább 2 új videó kerül fel a WordPress
videók weboldalra. E vállalás pontos feltételeit és megvalósulását a XIV. 4.3. pontban tudod ellenőrizni.
Ha Megrendelő teljes áron (119 900 Ft) vásárol örökös hozzáférést, akkor jogosult a PROFI PLUSZ tagsághoz járó, emberi
közreműködést igénylő extrákat is igénybe venni, hozzáférése aktiválásától számítva 6 hónapig.
Az örökös hozzáférés ára: 119 900 Ft.
Honlapkészítés oktatás: https://WordPress.Video.hu
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Kedvezmény az örökös hozzáférés árából
Ez az összeg csökken a már megvásárolt hozzáférés(ek) közül annak az ellenértékével, amely a legdrágább volt. Ha például
korábban már vettél egy 9 hónapos START csomagot 14 900 Ft-ért, és egy 15 hónapos PROFI PLUSZ tagságot 54 900 Ft-ért,
akkor az örökös hozzáférés ára csökken a drágább (PROFI PLUSZ tagság) árával, ezért az örökös hozzáférésért fizetendő
összeg a példa szerint: 119 900 Ft - 54 900 Ft = 65 000 Ft lesz.
Az örökös hozzáférés ára csak és kizárólag akkor csökken a fent leírtak szerint, ha a megrendelésed leadásával egy időben még a számlázás előtt - jelzed a kedvezményre való jogosultságod mértékét, illetve a beszámítani kívánt korábbi hozzáférésed
megvásárlásának időpontját. Ha a kedvezményre való jogosultságod ellenére nem élsz megrendeléskor a kedvezménnyel,
utólag semmilyen módon nem jár a kedvezmény. Ez a kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze, de minden esetben
dönthetsz, hogy több meglévő kedvezmény közül melyiket használod fel.
Az örökös hozzáférést kedvezményesen (119 900 Ft alatt) megvásárlók számára a videók megtekintése mellé NEM jár:
 ingyenes segítségnyújtás, (de kedvezményes igen, lásd XIV.6. pont)
 tesztoldal telepítés,
 Skype konzultáció,
 sem bármilyen egyéb meglévő és jövőbeli ingyenes – emberi közreműködést igénylő - plusz szolgáltatás.
Mi van, ha megszűnik a weboldal?
Ha az örökös hozzáférés vásárlástól számított 3 éven belül megszűnne a WordPress videók weboldal, az összes elérhető videót
elpostázom (Megrendelő számlázási címére) DVD-ken vagy 15 napig letölthetővé teszem (erről Megrendelő e-mail címére
küldök értesítést) az örökös hozzáféréssel rendelkezők számára.
Ha meghalnék öröklődik a(z örökös) tagságom?
Morbid – de elkerülhetetlen - kérdés, és volt, aki megkérdezte, azért került a Felhasználói Szerződésbe.
Igen. Halálod esetén arra a törvényes örökösödre száll a tagságod - annak minden jogával és kötelezettségével - aki elsőként
mutatja be a Halotti Anyakönyvi Kivonatodat, és hitelt érdemlő módon bizonyítja az igénye jogosságát.
VII. A hozzáférés kiterjesztésének (upgrade) feltételei, menete
Ha tanulás közben rájössz, hogy nem elég a rendelkezésedre álló tudásanyag, bármikor válthatsz csomagot (pl.: START
csomagról PROFI vagy PROFI PLUSZ tagságra), az alábbi feltételekkel:
1. Csak és kizárólag a hozzáférésed fennállása alatt lehet csomagot váltani. (hiszen ha nincs hozzáférésed, nincs miről
váltani)
2. Minimum a meglévő és az elérni kívánt hozzáférések közötti árkülönbséget kell befizetni a hozzáférés
kiterjesztéséhez, de ez nem lehet kevesebb, mint 15 000 Ft.
3. Meddig lesz érvényes az új, upgradelt hozzáférésed? Szólj, hogy upgradelni akarsz, és kiszámítom (van rá *.xls
fájlom) neked, nem kell az alábbi bonyolult számításon végigmenned! Hogyan fogom kiszámolni? Egyszerű válasz:
az upgrade pillanatában a meglévő tagságod még fennmaradó értékéhez (Ft-ban kifejezve) hozzáadjuk a befizetésed
értékét (Ft-ban kifejezve), és megnézzük, hogy az így keletkezett „egyenleged” az igényelt hozzáférésből mennyi
napot fedez. A mai naptól számítva annyi napig lesz aktív az immáron upgradelt tagságod. Bonyolult, részletes
számításokkal alátámasztott válasz: Nézzük meg egy példán keresztül! Legyen a példa szerint egy 6 hónapos
(korábban volt ilyen opció) PROFI tagságod, amit 2017/01/01-én vettél 29 900 Ft-ért (2017/07/01-én járna le a
tagság), amit 2017/05/15-én szeretnél „upgradelni” 6 hónapos PROFI PLUSZ tagságra, a két tagság közötti
árkülönbözetért, 15 000 Ft-ért (a PROFI PLUSZ tagság eredeti ára: 44 900 Ft - 6 hónapra). Íme a számítási
metodika:
1. Kiszámítjuk az eredeti hozzáférésed időtartamát, napokban kifejezve: 2017/01/01-2017/07/01=181 nap.
2. Kiszámítjuk az eredeti hozzáférésed fennmaradó értékét forintban kifejezve és fennmaradó időtartamát, napban
kifejezve. 2017/05/15-2017/07/01=47 nap van még hátra a tagság eredeti lejáratáig. Ezt felszorozzuk 29900 és a
181 hányadosával (ami arra ad választ, hogy eredetileg mennyibe került egy napnyi hozzáférésed), ami: 165,193
Ft. Ezt kapjuk eredményül: 7 764 Ft a még fennmaradó eredeti hozzáférésed aktuális értéke.
3. Az előző pontban kapott értéket hozzáadjuk az upgradekor befizetett összeghez (15 000 Ft): 22 764 Ft-ot kapunk
eredményül.
Honlapkészítés oktatás: https://WordPress.Video.hu
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4. Az upgraddel elérni kívánt hozzáférés (PROFI PLUSZ tagság) eredeti ára: 6 hónapra (korábban volt ilyen
csomag, a példa ekkor született) 44 900 Ft. Arányosítva az előző pontban meghatározott 22 764 forint ennyi
napra fedezi a 6 hónapos PROFI PLUSZ tagságot: 22764/44900*6=3,0419598 hónap. Azaz az „upgrade”
pillanatától számítva ennyi ideig lesz aktív a hozzáférésed.
5. 1 hónap – napban kifejezve - az upgrade-kor 30,4375 nap. Miért? Szökőévet is figyelembe véve, 4 év alatt
365+365+365+366=1461 nap van. 4 évben 48 hónap van. 1461/48=30,4375.
6. A 4. pontban meghatározott 3,0419598 hónap * az 5. pontban meghatározott 30,4375 szorzata adja meg napban
kifejezve az upgradelt, immáron PROFI PLUSZ tagság hozzáférési idejét, ami egész napra kerekítve:
3,0419598* 30,4375=93 nap.
7. Az előző pontban kapott végeredmény azt mutatja meg, hogy az upgradeléskor befizetett összeg, valamint a már
meglévő hozzáférés fennmaradó értéke mennyi napra fedezi az upgraddel elérni kívánt hozzáférést.
8. A 2017/05/15 dátumhoz (amikor az upgrade pénzügyi teljesítése megtörténik) hozzáadjuk a 6. pontban
megkapott napot, megkapjuk az új, upgradelt hozzáférés lejárati dátumát: 2017/05/15+93=2017/08/16 - EDDIG
LESZ AKTÍV AZ UPGRADELT HOZZÁFÉRÉSED.
4. A fenti metodika csak tényleges csomagváltás esetén alkalmazható! Ha nem történik csomagváltás, (pl.: 9 hónapos
PROFI tagságod van, és igényelsz egy újabb 9, vagy 15 hónapos PROFI tagságot) akkor az eredeti hozzáférésed
lejárati dátumához adódik hozzá az újonnan igényelt hozzáférés időtartama.
5. A hozzáférésedet maximum a „Upgrade” összegének számlámon történő jóváírását (vagy készpénzben történő
teljesítését) követő munkanapon, 23:59-ig váltom át.
VIII. Hozzáférés hosszabbítása:
Ha lejárt a hozzáférésed, mindig az éppen aktuális ajánlatnak megfelelően tudod meghosszabbítani és/vagy nagyobbra
előfizetni. Érdeklődj az info@szucsadam.hu e-mail címen!
IX. Téves fizetés, megkésett fizetés:
 Amennyiben egy akció feltétele, hogy megadott időpontig beérkezzen a megrendelt szolgáltatás ellenértéke, és ennek
ellenére csak később íródik nálam jóvá az általad utalt összeg: A beérkezett összegnek megfelelően – az igényelt
hozzáférés eredeti (NEM akciós!) árával - egyenes arányban (egész napra kerekítve) határozom meg a hozzáférésed
lejárati dátumát.
 Ha a fizetendő összegtől eltérő összeget utalsz: Ebben az esetben a befizetéseddel egyenes arányban (egész napra
kerekítve) lesz hosszabb vagy rövidebb a hozzáférésed.
X. A megrendelhető szolgáltatások kezdete és vége
 A szolgáltatások kezdete: A szolgáltatások kezdete a tagságok aktiválásával indul, amelyre a megrendelés
ellenértékének pénzügyi teljesítése és jóváírása után kerül sor, amely műveletről a Megrendelőt Szolgáltató e-mailben
tájékoztatja. Ez maximum a megrendelt oktatóanyag ellenértékének Szolgáltató bankszámláján történő jóváírásának
napját követő munkanap utolsó percében megtörténik. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a pénzintézeti átutalás
jóváírásának időtartamát Szolgáltatónak nem áll módjában befolyásolni, ennél fogva a Szolgáltatót az esetleges
átutalási késedelemből fakadóan felelősség vagy helytállási kötelezettség egyáltalán nem terheli.
 A szolgáltatások vége: A szolgáltatások aktiválásától számított 6, 9, 12 vagy 15 hónap (a megrendeléstől függ). A
hozzáférésed lejárati dátumát és időpontját kizárólag annak aktiválásakor juttatom el hozzád, rendelésedkor megadott
e-mail címedre küldött elektronikus levélben. A hozzáférés közelgő lejáratáról Szolgáltató nem küld előzetes
figyelmeztetést, ennek figyelése és észben tartása Megrendelő kötelessége. A lejárati dátum elfelejtéséből esetlegesen
következő bárminemű hátrány teljes mértékben Megrendelőt terheli, ezekért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem
vállal. A hozzáférés jelen pontban meghatározott időtartama alól kivételt képeznek a "WordPress biztonság (123
perc)" és "WordPress biztonsági mentés videó” című oktató anyagok, amelyeket a letöltési link e-mailben való
elküldésétől számított 7 napig (utána megsemmisül a letöltési link) lehet letölteni és azok megfelelő tárolásáig
bármennyiszer meg lehet tekinteni. A szolgáltatás lejárat utáni, Megrendelő által igénybevétele (Ebben az esetben az
„igénybevétel” jelentése: a zárt tagsági oldalra való belépés és min. egy, csak a zárt tagsági oldalhoz hozzáféréssel
rendelkezők részére fenntartott tartalom böngészőben történő megnyitása.) ráutaló magatartásnak minősül, amellyel
Megrendelő elismeri, hogy az általa korábban igénybe vett szolgáltatást ismét igényli, így Szolgáltató jogosult számlát
kiállítani a Megrendelő által ismét igénybe vett szolgáltatás ellenértékéről.

Honlapkészítés oktatás: https://WordPress.Video.hu
"Hogy a weboldal készítés ne kiadás, hanem befektetés legyen!"
weboldal készítés | online marketing és SEO tanácsadás | weboldal készítés oktatás

4. oldal

© Szűcs Ádám e.v. | WordPress oktató videók - Felhasználói Szerződés | 41. verzió
Weboldal készítés: https://olcsoweboldal.hu
Tel: +36 70 623 8822
E-mail: info@szucsadam.hu
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

XI. Rendelkezésre állás, ingyenes segítségnyújtás, hiba jelzése, rendszerkövetelmény
1. A hozzáférésed időtartama alatt bármennyiszer megnézheted a hozzáférésednek megfelelő jogosultság meglétéhez
kötött anyagokat.
2. Ingyenes hozzászólási lehetőség: A https://wordpress.video.hu weboldalon található zárt oldalhoz, ezen belül, a
START csomaghoz, PROFI tagsághoz, PROFI PLUSZ tagsághoz ingyenes segítségnyújtás jár a hozzáférés teljes
időszaka alatt. Kivéve, ha olyan akció vagy egyedi megállapodás során vásároltál hozzáférést, ahol az
akció/megállapodás feltétele az volt, hogy nem – vagy csak korlátozottan - jár ingyenes segítségnyújtás a tagsághoz.
Segítségnyújtás csak és kizárólag a képernyővideókon látható megoldásokkal kapcsolatban kérhető (kizárólag az
adott anyag rész alatti hozzászólási lehetőség használatával), ezen belül is csak és kizárólag olyan kérdésekre fogok
tudni válaszolni, amelyeket „helyben” meg tudok válaszolni, tehát nem kell megnéznem pl. (de nem kizárólag) a
weboldaladat, admin felületedet, tárhelyedet, használt kinézetedet, MySQL adatbázisodat. Ha olyan speciális kérdésed
van, amely megválaszolása az előbbieket igényelné, azt a tagsághoz járó (ha neked is jár) vagy egyedi Skype
konzultáció során tudom megválaszolni. Ne értsd félre, szívesen segítek, de csak akkor, ha a szabályzatnak
megfelelő módon (hozzászólás küldésével) kérsz segítséget, illetve a fent leírt határig! Ez a tanfolyam fejlődése, a
saját időm optimális felhasználása, a tanfolyam árának alacsonyan tartása érdekében szükséges. Minden
hozzászólásra 1 munkanapon belül (ennek pontos definiálása a XI.4. pontban található) válaszolok.
1. Felhasználónév láthatósága hozzászóláskor: Megrendelő elfogadja, és tudomásul veszi, hogy
1. Felhasználónevét mindenki láthatja.
2. Hozzászólását ingyenes tartalomnál mindenki, csak tagsággal nézhető anyagoknál a többi felhasználó
láthatja.
3. Ha képet/fájlt szeretnél csatolni a hozzászólásodhoz, azt kérlek küldd az info@szucsadam.hu e-mail címre. Tervbe
van véve egy online feltöltőfelület, ami ki fogja ezt váltani!
4. Minden hozzászólásra 1 munkanapon belül válaszolok, azaz: maximum a hozzászólás elküldését követő munkanap
utolsó percéig bezárólag (kivéve szabadság idején – lásd: XII. pont). Arra figyelj, hogy pipáld be „A további
megjegyzésekről e-mailben kérek értesítést” opciót (minden hozzászólásnál külön-külön, mert időnként törlöm a
feliratkozásokat!), hogy e-mailben értesülj, ha válasz érkezett a kérdésedre!
5. Hozzászólás(ok) törlése: Megrendelő jelen Felhasználó Szerződés elfogadásával elfogadja, hogy Szolgáltató
maximum 3 hozzászólását szerkeszti vagy törli díjmentesen. Ez alól kivétel, ha a hozzászólásból kifolyólag a
Megrendelő/hozzászóló kiléte egyértelműen vélelmezhető és/vagy személyes adat, cégadat, visszaélésre lehetőséget
adó információ szerepel. Felhasználónév láthatósága miatt (Jelen Felhasználói Szerződés XI.2.1. pontja alapján
Megrendelő elfogadta a felhasználónevének láthatóságát a hozzászólása elküldésekor) Szolgáltató nem töröl vagy
szerkeszt hozzászólás(oka)t. Ez alól természetesen kivétel az olyan felhasználónévvel elküldött hozzászólás, amelyből
a Megrendelő/hozzászóló kiléte egyértelműen vélelmezhető. Amennyiben Megrendelő mégis – személyes és/vagy
visszaélésre lehetőséget adó adatot nem tartalmazó - korábbi hozzászólása(i) eltávolítását vagy szerkesztését kéri,
Szolgáltató 1 000 Ft/hozzászólás adminisztratív díjat jogosult számlázni Megrendelő felé. A Megrendelő által
törlendőként vagy szerkesztendőként megjelölt hozzászólások – az adminisztrációs díj Szolgáltató számláján történő
jóváírását követő - 7 munkanapon belül törlésre vagy szerkesztésre kerülnek.
6. A XI.2. pontban említett hozzászólási lehetőségen kívül semmilyen egyéb, pl. e-mailes/telefonos/Skype-os/stb.
segítségnyújtás nem jár a vásárolt hozzáférésekhez. Nem válaszolok e-mailben feltett olyan kérdésekre, amelyeknek
van videója és/vagy cikke.
7. Lehet, hogy Neked egyszerűbbnek tűnik, ha e-mailben kérdezel, de több oka is van, hogy miért találtam ki és tartom
magam ehhez a megoldáshoz:
1. Ha egyszer belépek az WordPress oktató videók admin felületére, mindenkinek egymás után tudok válaszolni,
nem kell az e-mailjeim között mazsoláznom (így az összes teendőm közül egy helyen látok minden
megválaszolandó kérdést), hogy tarthassam magamat az 1 munkanapon belüli válaszadáshoz.
2. Ha olyan kérdésed van, amit már más is kérdezett, egyből láthatod az adott témakörnél a választ, és a
későbbiekben a Te kérdésedre adott választ is fogja az, aki hasonló akadállyal szembesül.
3. Ha mégis válaszolok e-mailben feltett kérdésre, nem biztos, hogy 1 munkanapon belül, mert ez a gyorsaság csak
a hozzászólásban (tagok által) feltett kérdésekre vonatkozik. Idézet a weboldalról: "Gyors és precíz
ügyfélszolgálat: a zárt tagsági oldalon, a videók alatt hozzászólási lehetőség van, minden, itt feltett kérdésre,
problémára egy munkanapon belül válaszolok!"
8. Ha a fent vállalt határidőig nem érkezik válasz a hozzászólásodra, kérlek jelezd az info@szucsadam.hu e-mail címen,
a hozzászólásod elküldésétől számított 5 napon belül. Ez esetben a szolgáltatásod időtartama meghosszabbodik a
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hozzászólásod eredeti elküldési dátumát követő munkanap utolsó percétől a kérdés megválaszolásának időpontjai
között eltelt idő kétszeresével (egész napra kerekítve). Ha több megválaszolatlan kérdésed is van, akkor az elsőnek
feltett kérdést követő munkanap utolsó percétől az utolsó megválaszolatlan kérdés megválaszolásáig terjedő időtartam
kétszeresével (egész napra kerekítve) nő a hozzáférésed időtartama. Ilyen módon egyszerre maximum 10 nappal lehet
hozzáférést hosszabbítani, ezért is érdemes a pont elején említett 5 napon belül jelezni a válasz hiányát.
9. Ne feledd: nincs rossz (csak az, amit NEM teszel fel!), vagy buta kérdés! Kérdezz sokat, ne távozz elégedetlenül
a tanfolyamról! Ha nem videózás/olvasás közben, hanem csak úgy eszedbe jut egy kérdés, akkor kérlek használd a
weboldal tetején található keresőt, és a kérdésedhez leginkább illő témakörnél tedd fel azt! A megfelelő témakör
megtalálásában segítségedre van továbbá az oldaltérkép oldal, az így haladj a videókkal rész, a kategorizálás,
címkézés, stb.
10. Elfekvő videók: Olyan, 2016. szeptember 30. után közzétett - az egész tananyaghoz képest elenyésző mennyiségű videó, amelyekhez nem jár semmiféle ingyenes segítségnyújtás és garancia. Olyan videók, amelyeket adott esetben
több évvel korábban készítettem, csak valamiért még nem került fel a WordPress Videók oldalra, és/vagy olyan
„belső” anyagok, amelyek készítésének célja eredetileg nem az oktatás volt, hanem egy-egy információ, ötlet
megőrzése. Mivel ezen ötletek, információk adott esetben jelen korban is hasznosak lehetnek, illetve ötleteket lehet
belőlük meríteni, illetve inspirálólag hathatnak, ezért döntöttem a közzététel lehetősége mellett. Az ötletről
megkérdezett aktív hozzáféréssel rendelkező tagok közül 14-en válaszoltak, és egyhangúan azt kérték, hogy legyenek
ilyen videók, ilyen feltételekkel a weboldalon. Gyűjtőoldal: https://wordpress.video.hu/kategoria/elfekvo-videok/
11. Tesztoldal telepítés: A lehetőségről a https://wordpress.video.hu/wordpress-gyakorlo-oldal-ismet-valtozas/ linken
tájékozódhatsz, ott megtalálsz minden szükséges információt ezzel kapcsolatban.
12. Egyenleglekérdezés, hátralévő idő: Ha elfelejtetted, hogy meddig van hozzáférésed a zárt tagsági oldalhoz, írj az
info@szucsadam.hu e-mail címre, és válaszban küldöm!
13. Skype konzultáció: A PROFI tagsághoz járó 30, illetve a PROFI PLUSZ tagsághoz járó 60 perces Skype konzultáció
felhasználási határideje megegyezik a hozzáférésed lejárati idejével. A Skype konzultáció nem bontható több
részletre. A hozzáférésed lejárata – legyen szó akár csak 1 napról - után nem használhatod fel a tagságod idejére szóló
Skype konzultációt. Időpont egyeztetés végett kérlek írj az info@szucsadam.hu e-mail címre. További információk a
Skype konzultációról: https://szucsadam.hu/pdf/ASZF-skype-tanacsadas-feltetelek.pdf – természetesen annyi
különbséggel, hogy nem kell fizetni a konzultációért.
14. Értesítés újdonságokról: Amennyiben szeretnél értesülni a weboldalra felkerülő új videókról és cikkekről, keresd fel
a https://wordpress.video.hu weboldalt, majd ott a jobb hasábban keresd meg a „Ingyenes! Töltsd le!” részt. Itt add
meg a keresztnevedet és e-mail címedet, majd kattints a „Mehet” gombra. Innentől kezdve értesülni fogsz az
újdonságokról. Leiratkozáshoz vagy kattints az e-mail értesítőkben található leiratkozás gombra, vagy küldj egy ilyen
tárgyú e-mailt az info@szucsadam.hu e-mail címre. Jelen a mondatnak nincs értelme, de úgysem olvassa senki, mint
ahogy a szerződések többségét sem. Ha te mégis olvasod, kapsz 5%-ot a következő rendelésed értékéből, amennyiben
számlázás előtt hivatkozol erre a pontra, és a rendelésedkor aktuális Felhasználói Szerződésben még benne lesz ez a
mondat.
15. A zárt tagsági oldal elérhetősége: A https://wordpress.video.hu weboldalt kiszolgáló szerver szerződés szerinti
rendelkezésre állása 99,9%. Ez azt jelenti, hogy naponta max. 1,44 percig lehet elérhetetlen a weboldal. Ennek
ellenére ha úgy alakulna, hogy túlterheltség miatt nem elérhető a weboldal, és ez az elérhetetlenség egyhuzamban
minimum 1 napon (1440 perc) keresztül tart, akkor a leállás időtartamának ötszörösével (egész napra kerekítve)
hosszabbodik a hozzáférésed.
16. Hiba jelzése:
1. Amennyiben a videó lejátszásával van gond, jelezd egy hozzászólásban az érintett videó alatt. A minél
részletesebb jelzésed mellé írd meg, hogy milyen operációs rendszert és milyen böngészőt használsz.
2. Ha nem elérhető a weboldal, azt jelezd az info@szucsadam.hu e-mail címen!
17. Rendszerkövetelmény: A WordPress videók zárt tagsági oldalán található videók weboldalba beépített HTML5
lejátszó használatával vagy beágyazott YouTube videó (egy-két videó megtekintéséhez külön Google-fiókos
hozzáférést adok) megtekintésével érhetőek el. A weboldal asztali számítógép/laptopra lett optimalizálva, a legtöbb
Windows XP, Vista, 7, 8, 10 és MAC rendszeren tökéletesen működik (egyes letöltések lehet, hogy MAC alatt nem
működnek). Sajnos telefonon és/vagy tableten lehetnek kisebb-nagyobb hibák, illetve egyes esetekben nem Windowsos operációs rendszer alatt lehet a normálistól eltérő működést tapasztalni. Ha felmerül ilyen a használat során,
érdemes Windows operációs rendszerrel futó asztali gépen folytatni a tanulást.
18. A tagság lejárati ideje után semmiféle ingyenes segítségnyújtás nem jár.
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XII. Munka nélküli munkanapok („szabadság” - már ha Vállalkozó hívhatja így)
Évente összesen 25-50 munkanapot munka nélkül (pihenéssel) töltök. Ezen 25-50 munkanap alatt nincs 1 munkanapon belüli
rendelkezésre állás! Amennyiben a szabadságom ideje alatt kérdezel, ez esetben annyival hosszabbodik (egész napra kerekítve)
az előfizetésed időtartama, amennyi idő eltelik az általad elsőnek feltett kérdést követő munkanap utolsó percétől az általad
utolsónak feltett megválaszolatlan kérdés megválaszolásáig. Vállalkozó a már megállapított és ismert „Munka nélküli

munkanapok” időpontját és egybefüggő hosszát mindenkor az ÁSZF – link: https://szucsadam.hu/pdf/ASZF-szucsadam.pdf - megfelelő pontjában ismerteti Megrendelővel.
XIII. Személyes adatok kezelése, védelme
Jelen dokumentumban részletezett szolgáltatások megrendelésével és igénybevételével a Megrendelő elfogadja a Szolgáltató
személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló „Adatvédelmi tájékoztató és szabályzat” című anyagában foglaltakat
(különösen: VI. (5) pont), amely a következő internetes címen érhető el: https://szucsadam.hu/pdf/adatvedelmi-tajekoztatoSzucs-Adam.pdf
XIV. További tudnivalók, információk szerződéssel, valamint a https://wordpress.video.hu weboldalon található
anyagokkal és azok felhasználásával kapcsolatban:
1. Ha már tag vagy, a hozzáféréseddel elérhető anyagokat a https://wordpress.video.hu/hogyan-haladj-a-weboldalkeszites-videok-megnezesevel/ link alatt látható tematika (ajánlatt haladási sorrend, és témakörök szerinti bontás)
szerint tudod a legoptimálisabban felhasználni.
2. Ha
még
nincs
hozzáférésed,
akkor
az
oktató
anyagok
fő
tartalomjegyzékét
a
https://wordpress.video.hu/tartalomjegyzek/ link alatt találod meg, tagságok szerinti bontásban. Ezen link alatt nem
szerepel az összes elérhető anyag. Ilyen listáért a https://wordpress.video.hu/oldalterkep/ oldalt javaslom
tanulmányozni.
3. A hozzáférések közötti különbségeket a https://wordpress.video.hu/tagsag/ oldalon ismerheted meg.
4. Folyamatos tananyag fejlesztés:
1. A technológiai (WordPress, szerveroldal, trendek, stb.) fejlődésből fakadóan előfordulhat a videókon látottaktól
eltérő működés, vagy éppen kompatibilitási hiba. A ténylegesen elavult (értsd: valóban nem működik az adott
funkció az új WordPress rendszerrel, és nincs alternatív tudásanyagom a témában) tudásanyagokat jelzés után
frissítem (amennyiben az adott funkcióra van jelenleg is működő, ingyenes bővítménnyel működő megoldás – ha
nincs, akkor ezt jelzem az adott videónál), ezért is nagyon fontos a Felhasználói oldalról történő
vissza/hibajelzés. Mindenkori törekvésem az, hogy min. az oktatóanyag 94%-a (jelenleg: 464 videó) aktuálisan
is működő megoldást mutasson be. Nyilván egy ekkora tudásanyagnál a 100% irreális cél lenne, de nagyon
igyekszem ezt elérni. Ha számodra ez nem elfogadható (hogy min. 94%-ban ma is működő megoldást
mutatok be), akkor kérlek ne vásárolj tagságot tőlem! Bízom benne, hogy a tartalomjegyzéket https://wordpress.video.hu/tartalomjegyzek/ - végignézve találsz bőven olyan anyagot, amelyet megtekintése, és
az abban foglaltak után messzemenően meg fog térülni a WordPress videókra befizetett tagságod ellenértéke.
Köszönöm, hogy az adott anyagnál írt hozzászólásoddal segítesz karbantartani és frissíteni az oktatóanyagot!
Nem veszem „leszólásnak”, tényleg szeretném, hogy jelezd az észrevételedet, és ebből kifolyólag még jobb
minőséget adhassak! A hír jellegű oktatóanyagok (pl.: Megjelent a X.x.x WordPress, és abban van egy videó, ami
bemutatja az újdonságokat) természetesen nem tartoznak a „ténylegesen elavult” kategóriába, hiszen ezek a
folytonosság jegyében születtek. Ha a WordPress felülete megújul(t) egy-egy videón látotthoz képest, de a
bemutatott funkció ugyanott található (pl.: Beállítások => Olvasás menüpont) az új WordPress felületén is, akkor
emiatt Szolgáltató nem köteles új videót forgatni az adott funkcióról. Amennyiben a jelen pontban meghatározott
94% alá esik az aktuálisan is működő megoldásokat bemutató videók száma, úgy Szolgáltató ezen videókat
(jelzés után) folyamatosan, min. 10 videó/hónap sebességgel aktualizálja és/vagy a videó(k)hoz tartozó cikkben
bemutatja az aktuális használathoz szükséges tudnivalókat, videón látottakhoz képest fennálló eltéréseket. Az
éppen aktuálisan legújabb WordPress verzióval esetlegesen nem kompatibilis megoldást bemutató videó
nem kerül törlésre. Ennek oka: sok felhasználó van, aki régebbi WordPress verziót használ, számukra
hasznos anyagok lehetnek ezek is.
2. Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a WordPress tartalomkezelő rendszer felülete, funkcionalitása egyik
verzióról a másikra olyan mértékben megváltozik, hogy a videók javarészt használhatatlanná válnak. Ebben az
esetben Szolgáltató az előző pontban meghatározott módon és sebességgel frissíti az elavulttá vált videókat.
1. A frissítésre váró videók listája, és listára kerülésének dátuma:
1. Jelenleg nincs frissítésre váró videó.
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5.
6.

7.
8.

9.

3. A PROFI PLUSZ tagság videóinak listája átlagosan (2014.07.22-től számítva) havonta minimum 2 új videóval
bővül, egészen a WordPress videók weboldal esetleges megszűnéséig bezárólag. E vállalásom teljesülését évente,
mindig az aktuális naptári év utolsó napján, december 31-én kell ellenőrizni. Mivel PROFI PLUSZ tagsággal
megtekinthető a PROFI tagság, a START csomag, valamint az ingyenes anyagok összes videója is, ezért
természetesen ha ez utóbbiakba kerül fel új videó, ezek is be lesznek számítva a „havi 2 új” videóba.
1. Az előzőek alapján a teljesülési mutatók, 2014. július 22-től számítva:
1. 2014. december 31-ig: +5,07 videó átlagosan/hónap. (254%-os teljesítés)
2. 2015. december 31-ig: +3,75 videó átlagosan/hónap. (188%-os teljesítés)
3. 2016. december 31-ig: +4,09 videó átlagosan/hónap. (205%-os teljesítés)
4. 2017. december 31-ig: +3,92 videó átlagosan/hónap. (196%-os teljesítés)
5. 2018. december 31-ig: +x,xx videó átlagosan/hónap. (xxx%-os teljesítés)
2. Számítási metódus a „2014. július 22-től számítva havi átlagban mennyi (megj.: a keresett számot jelöljük
„k-val”) videó került fel a WordPress videók weboldalra?” kérdésre adott válaszhoz: k=[z/(x/y)], ahol
z=2014.07.22. óta (az aktuális negyedév végéig) a https://wordpress.video.hu oldalra felkerült összes videó
darabszáma; x= 2014.07.22. óta eltelt napok száma; y=30,4375=1 hónap, napokban kifejezve, amely
szökőéveket is figyelembe véve=1461/48, ahol 1461=365+365+365+366 és 48=4 (év) x 12 (hónap).
A hozzáférés megvásárlásával elfogadod azon jövőbeli tervem esetleges megvalósulását, hogy a zárt tagsági oldalhoz
csak és kizárólag okostelefonra (Android vagy iOS alapú) telepített alkalmazással való hitelesítés után lehet belépni.
Kedvezményes órabér, hozzáféréssel rendelkezőknek: PROFI tagsággal rendelkezőknek 5%, PROFI PLUSZ
tagsággal rendelkezőknek 10% kedvezményt biztosítok az órabéres szolgáltatásaim igénybevételénél, amennyiben
már megkereséskor, számlázás előtt jelzed felém, hogy igénybe szeretnéd venni a kedvezményt.
1. Ha számlázás előtt elmulasztod jelezni jelen vagy bármely más kedvezmény igénybevételére vonatkozó
szándékodat, a megrendelést követően - későbbi megrendelés(ek) során sem - áll módomban jóváírni azt.
2. Kedvezmények nem vonhatóak össze, de választhatsz melyiket használod.
3. A hozzáférésed lejárta után ezek a kedvezmények nem vehetőek igénybe.
Fenntartom a jogot (soha nem éltem még vele), hogy – egyéni elbírálás alapján - elutasítsam a megrendelésedet. Erre
pl. akkor kerülhet sor, ha kiemelt konkurensem vagy. Ha a pénzügyi teljesítés már megtörtént, ebben az esetben a
teljes összeget visszafizetem neked.
Fenntartom a jogot, hogy – egyéni elbírálás alapján – módosítsam a megrendelésedben leadott felhasználónevet a
fiókod létrehozásakor. Erre az alábbi feltételek valamelyikének megfelelő felhasználónév választásakor kerül sor:
1. Már foglalt nevet választottál.
2. Jó ízlésbe, erkölcsbe, vagy törvénybe ütköző nevet választottál.
3. Az igényelt névre a Google-ben rákeresve olyan szolgáltatásra mutató találat(ok) jelennek meg, amely(ek)
konkurensemnek tekinthető(ek).
4. Egyéb, itt nem részletezett esetekben. Nem volt még más oka névmódosításnak, de fenntartom a jogot az
eshetőségek bővítésére.
A vásárolt hozzáférés megszűnésének pontos időpontja minden esetben a lejárati dátumot jelölő napon belül,
budapesti idő szerint 0 óra 1 perc.

XV. Szerzői jogok, felhasználási feltételek, liszenszek, amelyek megsértése azonnali tagság törlést és a megfelelő jogi
lépések megtételét (pl.: rendőrségi feljelentés) vonja maga után. 2010 – az oldal indulása - óta nem volt arra szükség,
hogy feljelentsek valakit szerzői jogok megsértése miatt. Kérlek az alább leírtaknak megfelelően használd a
Weboldalakat:
1. A WordPress oktató videók weboldalon található mindennemű szöveges, képi, hang alapú, grafikai és videós tartalom
szerzői jog és szerzői jogi megállapodások, valamint egyéb, a szellemi tulajdonra vonatkozó törvények és
egyezmények védelme alatt áll. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a
Megrendelő felhasználási vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére.
2. Az I. pontban felsorolt weboldalakon található valamennyi szöveges, képi, grafikai és videós tartalom Szűcs Ádám
szellemi tulajdona. A tartalmak bárminemű jogtalan felhasználása (különösen, de nem kizárólag: sokszorosítás,
tárolás, mentés, változtatás, aktualizálás, frissítés, terjesztés, publikálás, egyéb jogok, stb.) – attól függetlenül, hogy a
felhasználás célja anyagi haszonszerzés-e vagy sem – csak és kizárólag a szerző előzetes írásos hozzájárulása után
megengedett. Amennyiben bármilyen – az I. pontban felsorolt – weboldalakról származó tartalom felhasználásra (pl.,
de nem kizárólagosan: másolat készítése, átdolgozás, hasonló termék és szolgáltatás létrehozása, nyilvános bemutatás,
részben vagy egészben történő közzététel stb.) kerül, úgy az engedély nélkül felhasznált tartalom után naponta 100
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Ft/karakter, 1 000 Ft/kép és 10 000 Ft/videó/60 mp felhasználási díjat – de min. 50 000 Ft-ot - számlázok a
jogosulatlan felhasználás miatt, már az első, a jogosulatlan felhasználás megszüntetésére vonatkozó írásbeli
felszólítással együtt. A jogsértést közjegyző által hitelesített képernyőfelvételekkel dokumentálom, amelynek költsége
szintén a jogsértést elkövetőt terheli.
3. A hozzáférésed időtartama alatt bármennyiszer megnézheted a hozzáférésednek megfelelő jogosultság meglétéhez
kötött anyagokat.
4. A megvásárolt szolgáltatást kizárólag 1 felhasználó használhatja! A belépési adataidat nem oszthatod meg senkivel.
5. A megvásárolt hozzáférés(eke)t, szolgáltatás(oka)t, letölthető anyago(ka)t nem lehet sem részben, sem egészben
továbbértékesíteni!
6. A zárt tagsági oldalon található videókat nem lehet lementeni semmilyen adathordozóra, kizárólag a zárt tagsági
oldalon keresztül lehet megtekinteni.
7. A felépített védelmi rendszert nem szabad feltörni/megkerülni.
8. Ha bármilyen módon mégis sikerül letöltened a videókat, esetleg ezeket másokkal is megosztod (például, de nem
feltétlenül: torrenten), szintén törlésre kerül a tagságod, és megteszem a megfelelő jogi lépéseket!
9. A weboldalakon tilos - és a tagságod törlése jár érte - minden olyan cselekedet, amit a hatályos magyar jogszabályok
tiltanak és büntetnek!
10. Ha bármilyen szabály- vagy törvénysértés miatt törlöm a tagságodat, a tagság díja részben sem jár vissza!
11. Más weboldalról belinkelt és/vagy idézett tartalmak nem képezik a szerző szellemi tulajdonát.
1. Ez alól kivételt képeznek a máshonnan átvett/beágyazott saját gyártású (pl.: YouTube videók) tartalmak, amelyek
megosztása/letöltése/terjesztése szintén a hozzáférés törlését vonja maga után abban az esetben, ha a videó, vagy
a videóhoz vezető hivatkozás megtekintése csak akkor lehetséges a Weboldalakon keresztül, ha a zárt tagsági
oldalhoz hozzáférésed van. Természetesen a jelen pontban említett tilalom csak azokra a YouTube csatornán
található videókra vonatkozik, ahol a videó adatvédelmi beállítása „Nem listázott”.
12. A "WordPress" az Automattic Inc. bejegyzett védjegye.
XVI. Elállási jog. A teljesítés megkezdésének kérése.
1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti
szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében
Felhasználó/Megrendelő a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a
szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó 1 év elteltéig
gyakorolni az elállási jogát.
2. A
Weboldalakon,
a
Megrendelést
követően,
a
teljesítés
előtt
bármikor
mondhatja
a
Felhasználó/Megrendelő/Fogyasztó, hogy a rendelését nem kéri. Ebben az esetben a rendelés ellenértékének pénzügyi
teljesítésétől a Szolgáltató minden esetben eltekint.
3. Nem lehet elállási jogot gyakorolni:
1. 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. (jogalap: 45/2014.
(II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) m) pontja)
2. Jogszabályok által meghatározott további esetekben. Online letöltés esetén a szerződés tárgya egy immateriális
formában létező adathalmaz, valamint ehhez az adathalmazhoz való hozzáférés biztosítása. A rendelet
immateriális szerzői javak vonatkozásában nem rendelkezik külön az elállási jogról, de ilyen esetekben az eladó
jogszerűen hivatkozhat kizárási okként analógiával a szerzői művek csomagolásának felbontására azzal, hogy
ebben az esetben a csomagolás felbontásának a szoftver fogyasztó számítógépére történő letöltését tekinthetjük.
Tehát, ha a szoftvert már letöltöttük számítógépünkre, elállási jogunkat ezután már nem gyakorolhatjuk.
4. Megrendelő bármely – jelen Felhasználói Szerződésben szereplő - szolgáltatás megrendelésével egy időben
kifejezetten kéri és beleegyezését adja, hogy Vállalkozó a megrendelt szolgáltatás pénzügyi ellenértékének jóváírását
követően – jelen Felhasználó Szerződés rendelkezései alapján – haladéktalanul kezdje meg a megrendelt szolgáltatás
teljesítését. A Megrendelő jelen Felhasználói Szerződésben szereplő szolgáltatások bármelyikének megrendelésével
egy időben nyilatkozik – a megrendelés elküldésével, majd annak pénzügyi teljesítésével, mint ráutaló magatartásával
- annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően – az előző pontokra hivatkozva - elveszíti az
elállási és felmondási jogát.
5. További részletek: Az elállási és felmondási jog gyakorlására vonatkozó, minden részletre kiterjedő tájékoztatás az
ÁSZF – link: https://szucsadam.hu/pdf/ASZF-szucs-adam.pdf - megfelelő pontjában található.
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XVII. Jogi nyilatkozat
Szolgáltató a https://wordpress.video.hu oldal leírásai és videói elkészítése közben mindig nagy gondossággal járt el, ám az
ezek alapján, „éles” (megj.: az „éles” szó a (1) működő és/vagy (2) pénzt termelő és/vagy (3) bármely természetes, vagy jogi
személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet számára bármely szempontból fontos weboldal
szinonimája) weboldalon történő elvégzett módosításokért, fejlesztésekért és ebből eredő bárminemű kár(ok)ért, hátrány(ok)ért
semmiféle felelősséget nem vállal. „Éles” weboldalon bármilyen változtatást, beavatkozást csak és kizárólag egy – az „éles”
környezet főbb paramétereivel mindenben megegyező – tesztkörnyezetben történt teljes körű tesztelés, majd az „éles”
weboldal teljes biztonsági mentése után – esetenként szakember bevonásával - javallott elvégezni.
XVIII. Általános Szerződési Feltételek
Jelen Felhasználói Szerződésben nem, vagy nem teljes körűen szabályozott kérdésekben a Szolgáltató, azaz Szűcs Ádám e.v.
Általános Szerződési Feltételeiben (a továbbikban: ÁSZF) leírtakat kell alkalmazni. A mindenkor hatályos ÁSZF mindig a
https://szucsadam.hu/pdf/ASZF-szucs-adam.pdf internetes cím alatt érhető el. Az ÁSZF-ben nem, vagy nem teljes körűen
szabályozott kérdésekben a hatályos magyarországi törvények rendelkezéseit kell követni. A szolgáltatás megrendelésével,
majd igénybevételével (a továbbiakban: Együttműködés) a Megrendelő elfogadja, hogy az Együttműködés megkezdése előtt –
minden esetben - az ÁSZF rendelkezéseit (ideértve az ÁSZF mellékleteit is) és esetlegesen a korábbi együttműködésünk óta
történt változásait áttanulmányozta, megismerte, és azokat elfogadja.
XIX. Hatályba lépés és érvényesség:
Jelen „Felhasználói Szerződés” 2018. május 24-én lép hatályba, és visszavonásig és/vagy módosításig érvényes. Jelen
dokumentum legújabb, aktuális verziója mindig a https://szucsadam.hu/pdf/ASZF-wordpress-oktato-videok.pdf url alatt érhető
el. Jelen dokumentumban részletezett szolgáltatás(ok) igénybevételével Megrendelő elfogadja, hogy a szolgáltatás(ok) ismételt
igénybevétele alkalmával - mindig az újabb megrendelés és díjfizetés előtt - ellenőrzi jelen dokumentumban részletezett
feltételek esetleges változását, és csak akkor ad le újabb megrendelést és fizeti ki az igénybe veendő szolgáltatás ellenértékét,
ha minden leírt – esetlegesen az előző megrendeléséhez képest változott - feltétellel egyetért.
A Felhasználói Szerződés egyoldalú módosítása: Szolgáltató jogosult jelen Felhasználói Szerződést a hatályos jogszabályok
maximális betartása mellett előzetes tájékoztatás nélkül, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba
lépést követően válnak hatályossá.
Szűcs Ádám
Weboldal fejlesztés, WordPress oktatás
Tel.: +36 70 623 8822 | E-mail: info@szucsadam.hu
WordPress oktató videók: https://wordpress.video.hu
Weboldal készítés: https://olcsoweboldal.hu
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