
 

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 
My First App – Coding camp 

 
 

Jelen Részvételi feltételek tartalmazzák a „My First app – Coding camp” online ingyenes Program (a               
továbbiakban: „Képzés”) keretében a Green Fox Academy Korlátolt Felelősségű Társaság          
(cégjegyzékszám: Cg: 01-09-271502, adószám: 25374926-2-42, székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 66.)           
mint a Programot megszervező és lebonyolító intézmény (a továbbiakban: „Intézmény”) által az Önnek,             
mint hallgatónak (a továbbiakban: „Ön” vagy „Résztvevő”, Ön és az Intézmény a továbbiakban: „Felek”))              
nyújtott szolgáltatások (a szolgáltatások összessége a továbbiakban: „Szolgáltatás”) nyújtására és          
igénybevételére vonatkozó, mind az Intézményt, mind az Önt terhelő jogokat és kötelezettségeket.  

 
I. A PROGRAM TÁRGYA 

 
1.1. A Program a Microsoft Hungary Kft. és a Http Alapítvány és az Intézmény közös kezdeményezése                
alapján jött létre.  
 
1.2. Program célja, hogy az Intézmény a jelen Részvételi feltételekben foglaltak szerint a Résztvevő részére               
a Program segítségével bevezetést nyújton a programozás világába. Résztvevő 
 
1.3. A Program időtartama: legfeljebb 60 óra. Program online módon kerül megtartásra az Intézmény által               
meghatározott online felületeken. 
 
1.3. Tájékoztatjuk, hogy a Program keretében nem kerül sor direkt oktatásra, ezért a Program nem minősül                
felnőttképzésnek. A Programról az Intézmény semmilyen igazolást vagy tanúsítványt nem köteles           
kiállítani.  

 
II. A FELEK JOGAI 

 
2.1. Intézmény feladatai: A Program keretében az Intézmény vállalja, hogy  

 a) a Résztvevő részére megszervezi és lebonyolítja a Programot,  
b) biztosítja a Programhoz szükséges feltételeket,  
c) biztosítja az adminisztrációs hátteret. 

 
2.2. Résztvevő feladatai: A Program keretében a Résztvevő vállalja, hogy  

a) a Programon részt vesz, 
b) a Program megtartását nem zavarja, más Résztvevőkkel együttműködik, velük nem          

összeférhetetlen, 
c) a Program során az esetleges csapatmunkában aktívan részt vesz és csapattársait a közös munkában              

nem hátráltatja,  
d) a Programon kapott, a Program alatt elvégzendő vagy a Programon kívül otthon elvégzendő             

feladatokat határidőre teljesíti. 
A Programon való részvételhez a Résztvevő köteles biztosítani a számítógépet és a stabil             
internet-hozzáférést. 
 
Az Intézmény fenntartja a jogot arra, hogy a Program menetrendjét, kezdő és befejezési időpontját, oktatási               
tematikáját, a használt videokonferencia eszközöket és az oktatók (mentor, trainer) személyét egyoldalúan            
módosítsa vagy megváltoztassa a Program hatékonyságára és az információ-technológiai mérnöki          
módszerek és piac fejlődésére tekintettel.  
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III. SZELLEMI ALKOTÁSOK 

 
3.1. Intézmény Szellemi Alkotásai: A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Program teljes tematikája,             
valamint a Programjára vonatkozó minden okirat vagy egyéb (írott, elektronikus vagy egyéb formában             
rögzített) anyag (pl. oktatási anyag), információ, adat és megoldás az Intézmény védett ismeretét             
(know-how) és szellemi alkotását képezi (a továbbiakban együttesen: „Szellemi Alkotás”). A Résztvevő            
köteles a Szellemi Alkotásokat szigorúan titokban tartani, és nem jogosult ezeket a Szellemi Alkotásokat              
lemásolni, nyilvánosságra hozni, vagy harmadik személy részére átadni vagy hozzáférhetővé tenni és nem             
jogosult azokat – a Programon való részvételtől eltérően - semmilyen más célra felhasználni,.  
 
 

IV. TITOKTARTÁS 
 
4.1. „Bizalmas Információ”: bármilyen formában (például fizikai, szóbeli, elektronikus, írásban vagy          
más módon közvetetten vagy közvetlenül tudomásra hozott) megjelenő know-how, kereskedelmi titok,           
módszer, működési eljárás, illetve egyéb információ (legyen az akár informatikai, műszaki, üzleti, pénzügyi             
vagy más), amelyet az Intézmény adott át a Résztvevőnek tekintet nélkül arra, hogy azon feltüntetésre               
került-e a „bizalmas” megjelölés, vagy sem. 

 
4.2. Valamennyi Bizalmas Információ felett az Intézmény rendelkezik kizárólagos jogokkal. A jelen           
Megállapodás elfogadásával a Résztvevőnek nem keletkezik a Bizalmas Információkkal kapcsolatos          
semmilyen, a jelen Megállapodásban kifejezetten nem említett jogosultsága.  

 
4.3. A Résztvevő az Intézmény Bizalmas Információját, valamint annak felhasználásával készült          
valamennyi olyan programot, kódot, elemzést, összeállítást, módszert, tanulmányt, dokumentumot, illetve          
bármely egyéb anyagot, amely hivatkozik a Bizalmas Információra, illetve értelmezi, értékeli vagy            
magában foglalja a Bizalmas Információt, kizárólag a Programmal kapcsolatban használhatja fel.  

 
4.4. A Résztvevő a Bizalmas Információt megőrzi, minden Bizalmas Információt szigorúan bizalmasan,           
üzleti titokként kezel és kizárólag a Programmal kapcsolatos célra használja. A Bizalmas Információ az              
Intézmény előzetes, írásos hozzájárulása nélkül semmilyen körülmények között nem fedhető fel vagy            
tehető elérhetővé harmadik fél számára. 

 
4.5. Abban az esetben, ha a Résztvevőt bíróság vagy erre hatáskörrel rendelkező hatóság felszólítja             
valamely Bizalmas Információ felfedésére, akkor a Résztvevő vonatkozó jogszabály eltérő rendelkezése           
hiányában mindaddig nem fedheti fel a Bizalmas Információt, amíg az Intézmény: a) nem kapott azonnali,               
teljes körű írásbeli értesítést a fenti felfedési kötelezettségről és b) nem szerzett olyan biztosítékot, amely               
lehetővé teszi a feltárni kívánt Bizalmas Információ titokként történő kezelését; amihez egyébiránt a             
Résztvevőnek minden szükséges és tőle elvárható segítséget meg kell adnia (az Intézmény költségére).             
Abban az esetben, ha az Intézmény nem képes ilyen biztosítékot szerezni, akkor az Résztvevő csak olyan                
mértékben közölheti a Bizalmas Információt, ahogy azt a kötelező jogszabályok minimálisan megkövetelik,            
és köteles minden erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy biztosítékot kapjon arra, hogy a Bizalmas              
Információ az átadást követően is titokként lesz kezelve.  

 
4.6. A Résztvevő - az Intézmény írásbeli felszólítását követően haladéktalanul - köteles valamennyi            
Bizalmas Információ eredeti, illetve másolati példányát, illetve azok felhasználásával készült valamennyi           
olyan programot, kódot, elemzést, összeállítást, tanulmányt, dokumentumot, illetve egyéb anyagot, amely           
hivatkozik a Bizalmas Információra, értelmezi, értékeli vagy magában foglalja a Bizalmas Információt,            
választásától függően megsemmisíteni vagy az Intézménynek visszaküldeni, és a Résztvevő nem tarthat            
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meg semmiféle Bizalmas Információt, vagy azokról készült bármilyen másolatot, illetve kivonatot sem            
részben, sem pedig egészben. A Résztvevőnek, felszólításra, meg kell erősítenie, hogy a fentiekben foglalt              
kötelezettségének eleget tett.  

 
4.7. Az Intézmény nem garantálja az átadott Bizalmas Információ helyességét, teljességét, vagy           
bármilyen célra való alkalmasságát, használhatóságát. Az átadott, illetve közölt becslések, értékelések vagy            
más hasonló jellegű információk nem jelentenek az Intézményre nézve semmilyen kötelezettségvállalást.  
 
 

V. FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS 
 
5.1. A Programban való részvételért az Intézmény nem számít fel díjazást a Résztvevő részére, erre              
tekintettel a Felek közös egyetértésben és kifejezetten megállapodnak abban, hogy az Intézmény            
felelősségét a jelen Szerződés bármely megszegése esetére a jogszabályok által megengedett legteljesebb            
mértékben kizárják, ideértve különösen a szerződésszegésből eredő kártérítési igényeket, a hibás           
teljesítésből eredő igényeket és a késedelemből származó igényeket.  

 
Ennek megfelelően az Intézmény nem felelős a Résztvevővel szemben semmilyen elmaradt haszonért vagy             
egyéb károkért. A Résztvevő az Intézménnyel szemben semmilyen jogcímen, így különösen kártérítés,            
sérelemdíj, hibás teljesítés, kellékszavatosság, jogszavatosság, elmaradt haszon, szerződésszegés, nem         
jogosult semmilyen igényt érvényesíteni, kivéve ha olyan mértkében, amennyiben a jelen pont szerinti             
felelősségkizárást a vonatkozó jogszabályok nem engedik meg.  

 
5.2. A jelen pont hatályban marad az Intézmény és a Résztvevő közti jogviszony megszűnését vagy              
lejártát követően is.  
 

VI. SZEMÉLYES ADATKEZELÉS 
 

6.1. Adatkezelési Tájékoztató: A Résztvevő kifejezetten elismeri, hogy az adatkezelési tájékoztató           
(„Adatkezelési Tájékoztató”) tartalmát teljes mértékben elolvasta, megértette és az abban foglaltakat           
elfogadja. A Résztvevő ennek megfelelően tudomásul veszi, hogy a Felnőttképző a személyes adatait az              
Adatkezelési Tájékoztató előírásai szerint kezeli a jelen szerződés (azaz a Program) teljesítése, a jelen              
szerződés teljesítésének ellenőrzése és a jelen szerződés nem teljesítése miatti következmények           
alkalmazása céljából. 
 
 

VII. MEGSZŰNÉS 
 

7.1. Felmondási jog: A jelen Szerződést bármelyik Fél azonnali hatállyal indoklás nélkül felmondhatja.  
 
7.2. Felmondás következményei: Felmondás esetén a Résztvevő a Program fennmaradó részén nem vehet             
részt.  
 
7.3. Hatályban maradás: A jelen szerződés bármely okból történő megszűnése nem érinti a jelen              
szerződés III. fejezetét (Szellemi Alkotások), IV. fejezetét (Titoktartás), V. fejezetét (Felelősségkorlátozás),           
VI. fejezetét (Személyes Adatkezelés), 7.2. pontját (Felmondás következményei) és VIII. fejezetét (Vegyes            
Rendelkezések) , melyek továbbra is hatályban maradnak és kötelező erejűek maradnak a Felekre             
határozatlan ideig. 
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VIII. VEGYES RENDELKEZÉSEK  
 
8.1. Bírósági kikötés: A Felek a jelen szerződésből eredő jogvitáik tekintetében – hatáskörtől függően – a                
Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 
 
8.2. Jogszabályok: A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári           
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései és az egyéb vonatkozó magyar jogszabályok az              
irányadók. 
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Résztvevő Intézmény 
Green Fox Academy Kft. 


