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Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 
a FutureKids Intézet képzésein való részvételhez 

 
 
Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tekintetében az alább felsorolt kifejezések az itt meghatározott 
értelemmel bírnak: 
 
FutureKids Intézet:  jelenti az alábbi céget: 
 Cégnév:  FutureKids Intézet Oktatatási és Szolgáltató Kft. 
 Székhely:  1125 Budapest, Dániel út 54-60. 
 Központ és levelezési cím:  1124 Budapest, Lejtő u. 17A, I.emelet 
 Adószám:  26308700-1-43 
 Cégjegyzékszám:  01-09-323320 
 Képviseli:  Zétényi Anna ügyvezető 
 
Képzés:  a FutureKids Intézet által megszervezett és lebonyolított iskolarendszeren kívüli oktatás, 

melynek megszervezésére és lebonyolítására a FutureKids Intézet vállalkozik. 
 
Résztvevő: a FutureKids Intézet által szervezett képzésen résztvevő 6-18 éves kor közötti kiskorú 

gyermek (2013. évi V. tv. 2:10§ alapján). Cselekvőképtelen az a Résztvevő, aki a Képzésre 
való jelentkezéskor még nem töltötte be 14. életévét, míg korlátozottan cselekvőképes az 
a Résztvevő, aki a Képzésre való jelentkezéskor már betöltötte a 14. életévét és nem 
cselekvőképtelen. 

 
Törvényes képviselő: a Résztvevő gyermek felett szülői felügyeletet gyakorló szülő, gyám 
 
Képzési megrendelő: a Résztvevő gyermek Törvényes képviselője által aláírt megrendelő, mely rögzíti a 

FutureKids Intézet által nyújtott képzés típusát, időtartamát, valamint a Képzési díj 
mértékét 

 
Szerződés: a Résztvevő gyermek Törvényes képviselője és a FutureKids Intézet között, a képzési 

megrendelő és a jelen ÁSZF rendelkezése alapján létrejött szerződés, melynek alapján a 
FutureKids Intézet képzést biztosít a Résztvevő számára a Képzési megrendelőben 
rögzített Képzés keretében, valamint a Törvényes képviselő a Képzés megszervezéséért és 
a Résztvevő Képzésen való lehetőségének biztosításáért Képzési díjat fizet a FutureKids 
Intézet javára. 

 
Képzési idő: a Képzés kezdő és záró időpontja közötti időszak, mely időtartam alatt FutureKids Intézet 

a Résztvevők számára a Képzést nyújtja 
 
Képzési díj: a FutureKids Intézetnek egy Képzésben való részvételért fizetendő díj 
 
Weboldal: a FutureKids Intézet által üzemeltetett online honlap, mely a www.jovogyermekei.hu és 

www.futurekids.hu címeken érhetők el 
 
 
 
Bevezető rendelkezések: 
 
A FutureKids Intézet érzelmi, társas és együttműködési készségek fejlesztésére nyújt képző programokat 6-18 
éves kor közötti kiskorú gyermekek számára. A FutureKids Intézet által nyújtott képzés oktatási tevékenység, 
nem tekinthető mentális, pszichológiai, egyéb humán-egészségügyi szolgáltatásnak. A FutureKids Intézet által 
nyújtott programok szervezési, oktatási és módszertani know-how-ja a FutureKids Intézet tulajdonát képezik. 
 
FutureKids Intézet a jelen ÁSZF rendelkezései szerint szervezi és bonyolítja le Képzéseit a Résztvevők számára, 
Képzési díj megfizetése ellenében: 
 

http://www.jovogyermekei.hu/
http://www.futurekids.hu/
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Jelentkezés Képzésekre: 
 
1. A FutureKids Intézet által indított Képzések programja, helyszíne, a Képzési idő, valamint a Képzési díj a 

FutureKids Intézet www.jovogyermekei.hu Weboldalán kerül meghirdetésre. A Képzést a FutureKids Intézet 
szervezi a Képzés helyszínének sajátosságainak és a Résztvevők életkori sajátosságainak, tapasztalatainak 
figyelembevételével. 
 

2. A Képzésre való jelentkezés a Törvényes képviselő által a FutureKids Intézet Weboldalán elhelyezett 
jelentkezési űrlap kitöltésével elektronikus úton jön létre. A Képzésre jelentkezni a Képzés Weboldalon 
történő meghirdetés időpontjától kezdődően, a Képzési idő megkezdése előtt 2 napig lehetséges. A 
jelentkezési űrlapot a Résztvevő Törvényes képviselője köteles kitölteni. A jelentkezési űrlapon megadott 
adatok helyességéért és valódiságáért Résztvevő Törvényes képviselője felel. A Képzésre való jelentkezés 
az online űrlap Jelentkezem gombjára kattintással valósul meg. Az online űrlap Jelentkezem gombjára 
kattintással a Résztvevő Törvényes képviselője tudomásul veszi és elfogadja a FutureKids Intézet Általános 
Szerződéses Feltételeit és Adatvédelmi irányelveit, melyet FutureKids Intézet Weboldalán előzetesen 
hozzáférhetővé tett. 

 
3. A Képzésre való online jelentkezést követően FutureKids Intézet Képzési megrendelőt küld Résztvevő 

Törvényes képviselőjének a jelentkezési űrlapon megadott e-mail elérhetőségre. A Képzési megrendelő 
tartalmazza a Képzési program megnevezését, helyszínét, a Képzés időtartamát, a Képzési díj mértékét és 
megfizetésének módját, továbbá a Törvényes képviselő adatait (név, elérhetőségek) és a Résztvevő 
gyermek adatait (név, életkor, elérhetőségek, értesítendő személyek, egyéb speciális információk, pl 
egészségügyi adatok). A Képzésbe való bekerülés azzal jön létre, hogy a Résztvevő Törvényes képviselője a 
Képzési megrendelőt aláírja. A képzési megrendelő aláírásával Törvényes képviselő tudomásul veszi és 
elfogadja, hogy fizetési kötelezettsége keletkezett a FutureKids Intézet felé. 

 
4. A Képzési megrendelő aláírásával FutureKids Intézet a Törvényes képviselő e-mail címére visszaigazoló e-

mailt küld, mely visszaigazolja, hogy a FutureKids Intézet és Törvényes képviselő között a Képzési 
megrendelőben megadott adatok és a jelen ÁSZF rendelkezési szerint Szerződés jön létre. A Szerződés 
megkötésének időpontja a Képzési megrendelő aláírásnak időpontja, a szerződéskötés nyelve magyar.  

 
5. FutureKids Intézet fenntartja magának a jogot arra, hogy a visszaigazoló e-mailben írt egyes feltételek – 

különös tekintettel arra, hogy a Képzés mely napokon kerül megtartásra – utóbb, de a Képzés kezdő 
időpontját megelőzően módosulhatnak. 

 
6. FutureKids Intézet Weboldalán kitöltött jelentkezési űrlap elküldésével, valamint a Képzési megrendelő 

aláírásával Résztvevő Törvényes képviselője tudomásul veszi, önkéntesen, befolyásmentesen és 
kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a jelentkezési űrlapon és a Képzési megrendelőben megadott személyes 
adatokat FutureKids Intézet – az előzetesen hozzáférhetővé tett és Törvényes képviselő által elfogadott 
adatkezelési tájékoztató rendelkezései alapán - adatkezelési nyilvántartásában rögzítse. 
A Weboldal jelentkezési űrlapján megadott személyes adatok törlését Törvényes képviselő kérheti a 
hello@jovogyermekei.hu e-mail címre küldött kérelmével. 
 

7. FutureKids Intézet tájékoztatja Törvényes képviselőt, hogy a FutureKids Intézet területén képzési időben és 
képzési időn kívül, a FutureKids Intézet által szervezett képzéseken, rendezvényeken, nyári táborban a 
Fejlesztő Intézet munkatársai vagy általuk felkért személyek a Résztvevőről fénykép-, hang-, vagy 
videofelvételt készíthet. FutureKids Intézet ehhez Törvényes képviselő előzetes hozzájárulását kéri a 
Képzési megrendelőben rögzítettek szerint. 

 
 
Képzésen való részvétel: 
 
8. A Képzésen való részvétel feltételeiről FutureKids Intézet a Résztvevőt és Törvényes képviselőjét a 

Törvényes képviselő e-mail címére küldött e-mailben tájékoztatja.  
 

9. A Képzések időtartamát a Képzési megrendelő rögzíti. Amennyiben a képzési program másként nem 
rendelkezik, a Képzési órák hetente kerülnek megtartásra, 8 egymást követő héten át. Amennyiben a Képzés 

http://www.jovogyermekei.hu/
mailto:hello@jovogyermekei.hu
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órája ünnepnapra vagy munkaszüneti napra esik, úgy a Képzés órája a következő hétre csúszik át, ezzel a 
Képzés időtartama automatikusan meghosszabbodik. A Képzés várható befejezéséről a 8. pont szerint 
kiküldött e-mailje ad tájékoztatást. 

 
10. FutureKids Intézet fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a Képzés időtartama alatt a Képzés órájának 

megtartása a FutureKids Intézet tevékenységén kívülálló ok miatt meghiúsul, úgy a Képzés óráját későbbi 
időpontban tartsa meg, a Képzés időtartama ezáltal automatikusan meghosszabbodik. Ebben az esetben a 
Képzés óráinak új időpontjairól Törvényes képviselőt és Résztvevőt a Képzési megrendelőben megadott e-
mail elérhetőségre küldött levélben tájékoztatja. 
 

11. Résztvevő és Törvényes képviselője tudomásul veszik, hogy a Képzésen Résztvevő saját felelősségére veszt 
részt. 
 

12. Résztvevő a Képzés ideje alatt a FutureKids Intézet felügyelete alatt áll. Törvényes képviselő köteles a 
Képzési megrendelőben írásban tájékoztatni FutureKids Intézetet minden olyan – a Résztvevőt érintő – 
körülményről, mely a Résztvevő biztonságos felügyeletét érinti. Ilyen körülmények lehetnek: 

- allergia vagy érzékenység ételre, italra gyógyszerre, állatra, más körülményre; 
- rendszeres gyógyszeres kezelés, egészségügyi ellenőrzés szükséges (pl. cukorbetegség esetén 

inzulinszint-mérés szükség); 
- szervi, pszichológiai okok miatt magatartási, viselkedési problémákkal küzd; 
- bizonyos tevékenységeket nem gyakorolhat, végezhet; 
- a Képzés valamelyik programján nem tud, vagy nem vehet részt. 
A tájékoztatás elmulasztásából fakadó valamennyi kárért, hátrányokért kizárólag Törvényes képviselő 
felelős. 

 
13. A FutureKids Intézet nevében és képviseletében eljáró munkatársak, szakemberek és oktatók minden tőlük 

telhetőt megtesznek a Képzések magas színvonalú, biztonságos és jogszabályoknak megfelelő 
megszervezéséért és lebonyolításáért. 
 

14. A Képzések – amennyiben a Képzési megrendelő másként nem rendelkezik - jellemzően hétköznap 15:00 
óra és 18:00 óra között, hétvégén 9:00 óra és 12:00 óra között kerülnek megtartásra. Résztvevő a Képzést 
a Törvényes képviselővel, illetve a Képzési megrendelőben megadott más nagykorú, cselekvőképes 
személlyel hagyhatja el. FutureKids Intézet munkatársai jogosultak ellenőrizni a Résztvevőt elvivő személy 
személyazonosságát, azzal, hogy elkérik a Résztvevőt elvivő személy személyi igazolványát vagy más 
fényképes igazolványát. Törvényes képviselő előzetes külön engedélyével a 12. életévét betöltött Résztvevő 
önállóan is elhagyhatja a képzést. 

 
15. Résztvevő vállalja, hogy részt vesz a Képzés óráin. Amennyiben Résztvevő a Képzés óráján valamilyen okból 

elmulasztja, úgy a mulasztott óra képzési anyagát pótolhatja a FutureKids Intézet vezetőjével való 
egyezetetés alapán. 

 
16. Résztvevő és Törvényes képviselője tudomásul veszik, hogy a FutureKids Intézet területén és a Képzés 

helyszínén kötelesek betartani a FutureKids Intézet házirendjét, mely elérhető a FutureKids Intézet 
irodájában és a 8. pont szerint kiküldött tájékoztató e-mail-ben. 

 
 

Képzés díja: 
 

17. A Képzés díja a FutureKids Intézet Weboldalán kerül meghirdetésre, azonban a Képzés díjának pontos 
összegét illetően a Képzési megrendelőben rögzített összeg tekintendő irányadónak. 
 

18. FutureKids Intézet a képzés díjából a jelen ÁSZF mellékletében rögzítettek szerint kedvezményt biztosít. 
FutureKids Intézet maga dönti el, hogy a jelen ÁSZF mellékletében rögzített kedvezmények közül mely 
kedvezményeket biztosítja Résztvevő számára és milyen mértékben. FutureKids Intézet továbbá 
egyoldalúan dönthet további kedvezmények biztosításáról is. 

 
19. Amennyiben a Képzési megrendelőben rögzített feltételek másként nem rendelkeznek, úgy a Képzési díj a 

Képzés teljes időtartamára (jellemzően 8 hét) vonatkozóan kerül megállapításra. 
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20. A Képzési díj megfizetése a Képzés megkezdéséig esedékes. A Képzési díj összegéről FutureKids Intézet 

díjbekérőt küld meg a Törvényes képviselő részére a 8. pont szerinti tájékoztató e-mail mellékleteként. A 
Képzési díj teherviselőjének adatait a Képzési megrendelő rögzíti. 

 
21. A díjbekérő alapján beérkező Képzési díjról FutureKids Intézet számlát bocsát a díjfizető részére. 

 
22. FutureKids Intézet valamennyi díjbekérőt, számlát és számviteli bizonylatot elektronikus megjelenési 

formában bocsát ki. Az elektronikus megjelenésű díjbekérőt, számlát és egyéb számviteli bizonylatokat 
FutureKids Intézet a Képzési megrendelőben rögzített e-mail címre küldött üzenet csatolmányaként küldi 
meg díjfizető részére. 

 
23. FutureKids Intézet egyoldalúan dönthet arról, hogy a Képzési díj megfizetése tekintetében biztosít-e 

részletfizetési lehetőséget. A részletfizetést illetően a Képzési megrendelőben rögzítettek tekintendők 
irányadónak. 

 
24. A Képzési díjat abban az esetben is meg kell fizetni, amennyiben a Résztvevő hiányzik (pl. betegség, utazás), 

mert a FutureKids Intézet biztosítja a Képzés mulasztott anyagának pótlási lehetőségét. 
 

25. Valamennyi fizetési kötelezettség a FutureKids Intézet bankszámlájára történő átutalással vagy befizetéssel 
teljesíthető. A FutureKids Intézet bankszámlaszáma a díjbekérőn, számlán, egyéb számviteli bizonylaton 
kerül feltüntetésre. A Képzési díj megfizetésekor a közleményben fel kell tüntetni a díjbekérő, számla 
sorszámát, valamint a Résztvevő nevét. Csak ennek meglétével azonosítható a díjfizetés. 

 
 

Szerződés felmondása: 
 

26. Jelen ÁSZF szerint létrejött Szerződés a Képzési megrendelő aláírásával a Képzés napjától a Képzés befejező 
napjáig jön létre, kivéve, ha a jelen ÁSZF alapján a Szerződés korábban nem szűnik meg. A Képzés kezdő 
napja és befejező napja nem módosítható, így a Résztvevő és a Törvényes képviselő nem kérheti a 
FutureKids Intézetet, hogy szolgáltatását a Képzés napját megelőzően kezdje meg. 
 

27. Jelen ÁSZF szerint létrejött Szerződés megszűnése esetén bizonyos jogok és kötelezettségek – azok 
jellegénél fogva a Szerződés megszűnését követően továbbra is gyakorolhatók és teljesíthetők (pl. a 7. pont 
szerinti felvételek felhasználásának joga). 

 
28. Törvényes képviselő jogosult a Szerződést írásban felmondani indoklás nélkül a Képzés időtartamának 

valamely naptári hónap utolsó napjával, mely a felmondás közlésének naptári hónapjának utolsó napjával 
megszűnik. A felmondás naptári hónapjára járó Képzési díj a FutureKids Intézetet megilleti, annak 
visszafizetésére nem köteles, függetlenül attól, hogy a Résztvevő a felmondás hónapjában a Képzés óráin 
részben vagy egészben részt vett-e. 

 
29. A Képzési díj egyösszegben történő megfizetése esetén a Résztvevő a felmondás naptári hónapja utáni – 

megadott kedvezménnyel csökkentett – részének visszafizetésére jogosult. 
 

30. FutureKids Intézet jogosult felmondani a Szerződést, amennyiben valamilyen nem várt ok miatt a Képzés 
megrendezése meghiúsul. Ebben az esetben a FutureKids Intézet kizárólag a már befizetett Képzési díj 
összegét köteles visszatéríteni, egyéb fizetések teljesítésére semmilyen jogcímen nem köteles. 

 
31. A Szerződés minden további rendelkezés és nyilatkozat nélkül megszűnik akkor is, ha valamely esedékessé 

váló Képzési díj (vagy díjrészlet) a díjbekérőn, számlán megjelölt határidőig nem kerül kiegyenlítésre, vagy 
a Képzési díj kiegyenlítése nem igazolható. 

 
32. FutureKids Intézet jogosult a Szerződés azonnali hatályú felmondására, amennyiben a Résztvevő vagy 

Törvényes képviselő 
- a Képzés rendjét többször vagy súlyosan megsérti; 
- a FutureKids Intézet házirendjét többször vagy súlyosan megsérti; 
- szándékosan kárt okoz; 
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- más Résztvevőt kényszerít, bántalmaz vagy fenyeget. 
Azonnali hatályú felmondás esetén Törvényes képviselő köteles a Résztvevőt a Képzés órájáról 
haladéktalanul elvinni. Azonnali hatályú felmondás esetén a már kifizetett Képzési díjat FutureKids Intézet 
sem részben, sem egészben nem köteles visszatéríteni. 

 
33. Azokban az esetekben, amikor a FutureKids Intézet a befizetett Képzési díjat részben vagy egészben 

visszatéríti, a visszatérítés módja átutalással történik, arra a bankszámlára, melyről a FutureKids Intézet 
részére a Képzési díj megfizetési történt. A visszatérítendő Képzési díjba a FutureKids Intézet esetleges 
igénye beszámításra kerülhet. 
 
 

Kártérítés: 
 

34. A Képzési megrendelő aláírásával Törvényes képviselő tudomásul veszi és vállalja, hogy a Résztvevő 
nevében és helyett megtérít a károsultnak minden olyan kárt, mely a Résztvevő a Képzésen való részvétele 
során - akár az óra alatt, akár az órán kívül - tanúsított szerződésellenes és jogellenes magatartásából ered, 
függetlenül attól, hogy a Törvényes képviselő jogszabály alapján köteles-e az adott kárt megtéríteni, feltéve, 
hogy a károkozó magatartás nem áll ok-okozati összefüggésben a FutureKids Intézet Résztvevő felügyeletét 
ellátóval kapcsolatos valamely felróható magatartásával. Törvényes képviselő kártérítési kötelezettsége 
kiterjed minden, a FutureKids Intézet, más Résztvevő vagy bármely más harmadik személy oldalán 
bekövetkezett kárra. 
 

35. Résztvevő károkozó magatartása esetén – amennyiben a károkozás körülményei ezt lehetővé teszik – 
FutureKids Intézet a lehető legrövidebb időn belül értesíti a Törvényes képviselőt. A káreseményt a 
FutureKids Intézet – amennyiben a károkozás körülményei ezt lehetővé teszik – jegyzőkönyvezi, melyet 
Törvényes képviselő is aláírthat. 

 
36. FutureKids Intézet kizárólag azért felelős, hogy a Képzést a jogszabályok, jelen ÁSZF és a Szerződés 

rendelkezései figyelembevételével megfelelő gondossággal szervezi meg, bonyolítja le, és a Résztvevő 
felügyeletét kellő gondossággal látja el. Ennek értelmében felel azokért a károkért, melynek oka közvetlenül 
valamely alkalmazandó jogszabály, a jelen ÁSZF, illetve a Szerződés valamely rendelkezésének szándékos 
vagy gondatlan megszegésére, vagy a kárt szenvedett Résztvevő Képzési megrendelője valamely 
rendelkezésének vagy adatának szándékos vagy gondatlan figyelmen kívül hagyására vagy azzal ellentétes 
magatartására vezethető vissza. Amennyiben a FutureKids Intézet valamely magatartás miatt kártérítésre 
kötelezett, úgy kizárólag a közvetlenül okozott vagyoni károk megtérítésére kötelezett, így nem kötelezhető 
elmaradt haszon és sérelemdíj megfizetésére. 

 
Nyilatkozattételek: 

 
37. Szerződéses felek rögzítik, hogy a jelen ÁSZF alapján létrejött Szerződés teljesítésével kapcsolatos 

nyilatkozataikat a hello@jovogyermekei.hu e-mail címre küldve, illetve erről az e-mail címről küldve teszik 
meg, a Törvénye képviselő Képzési megrendelőben megadott e-mail címre küldött, kézbesítési igazolással. 
 
 

Kelt: Budapest, 2018. szeptember 5. 
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