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ÁLTALÁNOS TANFOLYAMI FELTÉTELEK

Tananyag és tanfolyam biztosítása
A Helen Doron English Békéscsaba Oktató Központ (továbbiakban Oktató Központ) a gyermeke
számára Helen Doron English módszerrel speciális taneszköz csomagot biztosít, amely
tanfolyamtól függően tankönyvet, munkafüzetet, hanganyagot, vagy dvd-t, - együtt a
továbbiakban tananyagcsomag, vagy csomag - illetve egyes esetekben ezekhez való on-line
hozzáférést tartalmaz, és személyes oktatás nyújt a tanuló számára. A tananyagcsomag - amelynek
megvásárlása a tanfolyam megkezdésének feltétele - minden eleme védett, így azok másolása,
átruházása, vagy megosztása részben és egészben is tilos, büntetőjogi felelősséget von maga után.
A tananyagcsomag díja egyszeri díj, mely az adott kurzus teljes időtartamára biztosítja a
tanfolyam elsajátításához szükséges ismereteket a tanuló számára. A befizetést követően az
Oktató Központ a csomagot maximum 6 héten belül a tanuló rendelkezésére bocsátja. A csomag,
vagy egy részének elvesztése esetén az Oktató Központ ingyenes pótlást nem biztosít, azonban
térítés ellenében pótolhatóak.
A gyakorlás szükségessége
A szülőnek biztosítani kell, hogy a tanfolyam időtartama alatt a tanulónak naponta kétszer
alkalma legyen az éppen aktuális hanganyag passzív meghallgatására, mivel a hanganyag napi
meghallgatása a módszer fontos eleme. A tananyag részben, vagy egészben való magyarra
fordítása nem része a módszernek, ez sem az órán, sem otthon nem megengedett.
A tanfolyam időtartama
A tanfolyam időtartama kb. 10/14 hónap, mely heti 1-szeri foglalkozás esetén 40/56, heti 2-szeri
foglalkozás esetén 80/112 db 45 perces vagy 60 perces foglalkozást tartalmaz. A tanfolyamok az
iskolai oktatási rendhez igazodva, valamint az általános munkaszüneti napok figyelembe vételével
kerülnek megszervezésre. Az iskolai szünetekben illetve a munkaszüneti napokon nincsenek
foglalkozások. Amennyiben azonban a csoport minden tagja és a tanár ilyen időpontban egyezik
meg, az óra megtartható. A további tanfolyamokra is jelen feltételek rendelkezései vonatkoznak.
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A tanfolyam helyszíne
A tanfolyamok az alábbi címen kerülnek megtartásra:
5600 Békéscsaba, Szőlő utca 31.
A tanfolyam időtartama alatt annak helyszíne indokolt esetben változhat, amelyről az Oktató
Központ vezetője tájékoztatja a tanuló törvényes képviselőjét. A helyszín változása nem alapozza
meg a tanfolyam felmondását.
Hiányzások kezelése
A tanár hiányzása esetén az Oktató Központ helyettesítő tanárról gondoskodik, vagy ha ez nem
megoldható, úgy a tanárral egy külön egyeztetett időpontban pótóra tartására kerül sor.
A tanuló betegsége esetén lehetőség van a befizetett órák pótlására, azonos szintű csoportban. A
pótórán való részvételhez minden esetben a tanárral történő előzetes egyeztetés szükséges. A
pótlásról a szülőnek kötelessége gondoskodni, amennyiben nem tudja megoldani a pótlást,
tudomásul veszi, hogy az elmulasztott órák után a befizetett díjat sem részben, sem egészben az
Oktató Központ nem tudja sem visszafizetni, sem jóváírni. Az órán való részvétel elmulasztása a
tanfolyami díjfizetési kötelezettség alól nem mentesít.
Amennyiben a hiányzás időtartama meghaladja azt a megengedett időt, amely idő után a gyermek
még folytatni tudja a kurzust a megkezdett csoporttal, úgy az Oktató Központ vezetőjével történő
előzetes egyeztetés szükséges a kurzus folytatásához. Ebben az esetben előfordulhat, hogy a
tanfolyamot tartó nyelvtanár a tanuló szintjének megfelelő másik csoportot jelöl meg a kurzus
folytatásához.
Amennyiben a tanfolyami csoportban résztvevők száma 3 fő alá csökken, az Oktató Központ
vezetője dönthet az adott tanfolyam befejezéséről. Ez esetben a tanfolyam időarányos díját az
Oktató Központ visszatéríti, illetve részletfizetés esetén további tanfolyami díjra nem tart igényt.
Tananyagcsomag díja: Egy összegben 22.000 Ft, maximum 4 havi részletben 4*6000 Ft
Tanfolyam díja:
45 perces foglalkozás 11.500 Ft / hónap
60 perces foglalkozás 12.000 Ft / hónap
2x45 perces foglalkozás 16.500 Ft / hónap
Magánórák egyéni igény szerint 4.000 Ft / óra
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A tanfolyamdíjak évente legfeljebb egy esetben változhatnak, azonban annak mértéke nem
haladhatja meg a 15%-ot.
Fizetési feltételek:
A tananyagcsomag és a tanfolyam díját az Oktató Központ részére az alábbiak szerint kell
megfizetni: átutalással a Unique Life Hungary Kft. / 10402609-50526583-54811005
bankszámlára, vagy készpénzben a helyszínen a tanfolyam megkezdésekor.
Kedvezmények:
A tanfolyam díjának egyösszegű megfizetése esetén az Oktató Központ 10 %, a fél éves díj
egyösszegű befizetése esetén 5% kedvezmény ad.
Testvérkedvezmények:
Két testvér esetében, mindét gyermek tanfolyamának árából 10% kedvezményt ad.
A maximálisan érvényesíthető kedvezmény mértéke 15%.
Részletfizetés:
A tanfolyam díja fizethető a tanfolyam időtartamához igazodó havi részletekben. Ez esetben a
díjfizetés esedékessége minden hónap első tanfolyami napja. A tananyagcsomag részletekben
történő kifizetése esetén az Oktató Központ a csomag tartalmát is részletekben biztosítja.
A díjfizetés határidejének elmulasztása esetén a kedvezmények elvesznek, részletfizetés
határidejének elmulasztása esetén, a tanfolyamon való részvétel nem, vagy csak az Oktató
Központ vezető hozzájárulásával lehetséges.
Jelentkezési lap
A jelentkezési lap kitöltése és a taneszköz csomag egyidejű befizetése szükséges ahhoz, hogy a
gyermek a tanfolyamon részt vehessen, tandíjfizetés a tanfolyam első hónapjától kezdődik.
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Adatvédelmi rendelkezések
Az Oktató Központ a tanuló és a szülő (törvényes képviselő) személyes adatait részben a
szerződés teljesítése (angol nyelvoktatás), részben jogszabályban foglalt kötelezettségének
teljesítése (számlázás) érdekében kezeli. Az Oktató Központ adatkezelési műveletei: a személyes
adatok gyűjtése a jelentkezési lapok alapján, az abban foglalt adatok rögzítése, tanfolyamok
szerinti tagolás, tárolás, lekérdezés, betekintés, csoportok kialakítása érdekében történő
felhasználás, tanfolyamok és tudásszint szerinti összehangolás, vagy összekapcsolás, korlátozás,
törlés és megsemmisítés.
Az Oktató Központ az adatok kezeléshez adatfeldolgozót vehet igénybe, aki részére az adatlapról
rögzített adatokat továbbíthatja. Adatfeldolgozó a Helen Doron jogtulajdonos (Helen Doron Ltd.
Teradion Industrial Park, DN Misgav, 20179, Israel), a magyarországi master franchisor
(Gyerekangol Kft. 1117 Budapest, Prielle K. u 8/a.), akinek munkavállalói és megbízottjai férnek
az adatokhoz. Az adatfeldolgozók a jelentkezési lapokon megadott személyes adatok IT
nyilvántartási rendszerét (platformját) biztosítják, azonban az adatokat az egymásra épülő további
tanfolyamok szervezésére, tananyagok elkészítéséhez és statisztikai elemzések készítéséhez
használják. Az adatfeldolgozók adatvédelmi rendszere és biztonsága megfelel a természetes
személyeknek a személyes adatok tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (GDPR) foglalt
követelményeknek.
A személyes adatok nyilvántartása a jogszabályban előírt kötelezettség teljesítéséig, de legfeljebb
az adatkezelési cél megvalósulásáig történik.
A személyes adatok kezelésével kapcsolatos érintetti jogokat az Oktató Központ honlapja
részletezi. (www.gyermekangol-bekescsaba.hu) Az adatok kezelésével, illetve azok
feldolgozásával kapcsolatos jogok gyakorlása, illetve a panaszok megtétele az Oktató Központ
vezetőjénél van lehetőség. (dr. Krajcsovicz Anita, cím: 5600 Békéscsaba, Szőlő utca 31, Tel: 00
36 517 4571, e-mail: dr.krajcsovicz@gmail.com) Jogsérelem esetén az érintett a Nemzeti
Adatvédelmi és Információ Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c;
ugyfelszolgalat@naih.hu +36-1-391-1400), illetőleg az illetékes bírósághoz fordulhat.
A gyermek egészségi állapotával kapcsolatban a személyes adatok megadásának jogcíme a
törvényes képviselő adatvédelmi tájékoztatásán alapuló önkéntes és bármikor indokolás nélkül
visszavonható hozzájárulása. Erre akkor lehet szükség, ha a gyermek egészségi állapotának
ismerete a gyermek tanítása során feltétlenül szükséges. Ilyen körülmények lehetnek különösen:
allergia, SNI, diszlexia, egyéb tanulási nehézség, nem látható fogyatékosság pl. nagyothallás,
látássérültség, epilepszia stb. Az ilyen adatokat az Oktató Központ az érintett hozzájárulásának
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visszavonása esetén azonnal törli, illetve megsemmisíti. Amennyiben a személyes adatok
különleges kategóriájába tartozó egészségi adatot a jelentkezési lapot tartalmaz, a lapon az ilyen
részt le kell választani, vagy az egész lapot meg kell semmisíteni és szükség esetén új jelentkezési
lapot kell kitölteni. A hozzájárulás visszavonása az addigi adatkezelés jogszerűségét nem érinti.
Egyéb személyhez fűződő jogok
A törvényes képviselő a jelentkezési lapon dönthet arról, hogy a gyermekéről a tanfolyam során
kép és hangmás készülhessen és azt az Oktató Központ a honlapján, vagy egyéb közösségi
felületen megoszthassa. A hozzájárulás önkéntes és bármikor indokolás nélkül visszavonható.
Személyiségi jog megsértése esetén az érintett, illetve törvényes képviselője az illetékes
bírósághoz fordulhat.
Irányadó jog
Az Oktató Központ és a tanuló törvényes képviselője között a tanuló nyelvoktatására létrejött
tanfolyami szerződés jelen feltételekben nem rendezett kérdéseiben a Ptk megbízásra rendelkezési
irányadóak. Jogvita esetén a hatályos magyar jog irányadó, amelynek elbírálására az Oktató
Központ oktatási helyszíne szerinti bíróság illetékességét kötik ki.
Teljesség
Jelen 4 oldalon részletezett tanfolyami feltételek tartalmazzák mindazon lényeges tényeket és
körülményeket, amelyek ismerete a tanfolyamon való részvételben való döntéshez szükséges.
Minden egyéb előzetes tájékoztatás, amely jelen feltételekkel ellentétes, a feltételek elfogadásával
hatályát veszti. Az általános tanfolyami feltételeket a tanuló törvényes képviselője a jelentkezési
adatlap aláírásával fogadja el, illetve tesz nyilatkozatot annak megismeréséről.
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Hatályosság
Jelen tanfolyami általános feltételek 2019. szeptember 02. napjától hatályosak.
A korábbi rendelkezések, amelyek jelen feltételekkel ellentétesek, hatályukat vesztik.

Békéscsaba, 2019. augusztus 21.

A Helen Doron English Békéscsaba Oktató Központ képviseletében

dr. Krajcsovicz Anita
Oktató Központ Vezető
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