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Általános Szerződési Feltételek 
 

az Enterprise Hungary Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
szervezésében megvalósuló 

Hu.B Reload Hungary  
programhoz 

 
Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) az Enterprise Hungary Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban EH) által üzemeltetett  a 
https://www.hungarianbridges.com/reload-hungary domain címen elérhető weboldalakon 
(továbbiakban Weboldal) keresztül a meghirdetett élő/online képzésekre (továbbiakban 
Képzés) történő jelentkezésekre és a Képzéseken történő részvételre vonatkozóan létrejött 
szerződésekre irányadó általános szerződési feltételeket, és ennek keretében a Képzésre 
jelentkező személyek és csapatának tagjainak (továbbiakban Jelentkező / Résztvevő) jogait és 
kötelezettségeit tartalmazza (az EH és Jelentkező / Résztvevő együttesen a továbbiakban 
Felek). 
 
Képzésre történő jelentkezéssel Jelentkező kijelenti, hogy jelen ÁSZF-et megértette, a benne 
foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben Jelentkező jelen 
ÁSZF-et nem fogadja el, a Képzésre nem jelentkezhet és azon nem vehet részt.  

 
1. Általános tudnivalók, Felek közötti szerződés létrejötte 
 
1.1. A szolgáltató neve, címe, adatai 

 
1.1.1. Név: Enterprise Hungary Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
1.1.2. Székhelye: 3530 Miskolc, Széchenyi István út 19. 1. em. 1. 
1.1.3. Cégjegyzékszám: 05 09 028154 
1.1.4. Adószám: 24381149-2-05 
1.1.5. Képviseli: Kovács Zsolt ügyvezető 
1.1.6. E-mail cím 

1.1.6.1. EH: info@enterprisehungary.hu 
1.1.6.2. Program (HU.B Reload Hungary): education@startupcampus.hu 

1.1.7. Levelezési cím: … 
 
1.2. Jelen ÁSZF a Képzésekre történő jelentkezéssel kapcsolatban szabályozza Felek jogait és 

kötelezettségeit. 
 

1.3. EH kijelenti, Jelentkező pedig kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben jogszabály vagy 
jelen ÁSZF nem ír elő papír alapú kommunikációt EH és Jelentkező között, abban az 
esetben Felek elfogadják az e-mail üzenetet írásbelinek. Felek a fentieket arra tekintettel 
kötik ki, hogy kifejezetten tudomásul veszik, hogy a köztük létrejött jogviszony alapja az 
online – Képzésre történő jelentkezés online szerződéskötéssel – együttműködés, így az 
egymás között folytatandó kommunikáció alapja az e-mail útján történő levelezés. 

  
1.4. Weboldalon keresztül Képzésekre elektronikus úton lehet jelentkezni, jelen ÁSZF-ben 

meghatározott módon. 
 
1.5. Felek között Képzésen történő részvételre vonatkozó szerződés jelen ÁSZF 4. pontjában 

meghatározott módon jön létre. 
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1.6. A jelentkezés során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért 

kizárólag Jelentkező felel. EH kizár mindenfajta felelősséget, amely Weboldalon megadott 
adatok helytelenségéből, elírásából vagy nem valós adatok megadásával összefüggésében 
merül fel. Az elküldött jelentkezést érintő adatok módosítására jelen ÁSZF 1.1.6. pontjában 
megadott e-mail címen van lehetőség. 
 

1.7. Időpontok az egyes Képzések vonatkozásában: 
 
A járványügyi helyzetre való tekintettel az HU.B Reload Hungary programunk alatt az 
egyes képzési alkalmak online webinárium formájában fognak megvalósulni. Erről EH 
bővebb tájékoztatást ad a Jelentkezőknek. 
 
2. Jelentkezés 
 
2.1. Jelentkező a meghirdetett Képzésekkel kapcsolatos részletes információkat az adott 

Képzésre vonatkozó Weboldalon érheti el. Amennyiben bármely Képzéssel kapcsolatban 
Weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, lépjen velünk 
kapcsolatba jelen ÁSZF 1.1.6. pontjában megadott e-mail címen. 

 
2.2. Weboldalon keresztül elküldött jelentkezést EH csak akkor fogadja el, ha Jelentkező az 

adott Képzés Weboldalán elhelyezett jelentkezési lapon a jelentkezéshez szükséges 
valamennyi kötelezően kitöltendő mezőt maradéktalanul kitölti. EH-t Jelentkező által 
tévesen és/vagy pontatlanul megadott jelentkezési adatokra visszavezethető bármely 
késedelemért, illetve problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. 

 
2.3. EH fenntartja magának a jogot arra, hogy jelentkezéseket (pl. versenyérdek-ellentét miatt) 

visszautasítson. 
 
3. Jelentkezés feltételei 

 
3.1. A megrendezésre kerülő Képzés esetén: 

 
3.1.1. A csapatnak legalább 2, azaz kettő főből kell állnia és a csapat tagjainak magyar 

állampolgárnak kell lennie a képzési szerződésben foglalt megállapodási cél 
megvalósulása miatt. 

 
3.1.2. Jelentkező vállalja, amennyiben kiválasztásra kerül a csapat, hogy aláírnak egy 

szerződést amelyben vállalják, hogy a Képzés során és azt követően a vonatkozó 
szerződésben meghatározott időtartamig kizárólag a Hiventures Kockázati 
Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasághoz (továbbiakban 
Hiventures) nyújtják be jelentkezésüket tőkebefektetés iránt, illetve további 
befektetők megkeresésére a Képzés elvégzését követő 12, azaz tizenkettő hónapon 
belül csak abban az esetben jogosultak, ha a Hiventures-től írásban rögzített 
elutasító döntést kapnak. 

 
3.1.3. Jelentkező bármilyen növekedési potenciállal rendelkező, innovatív ötlettel 

jelentkezhet a Képzésre (amelyről egy maximum 2, azaz maximum két perces videót 
készít, a Youtube-ra feltölti és az elérési linkjét a jelentkezési lap során megadja), 
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amennyiben a csapat a termékre vagy szolgáltatásra vonatkozóan kész koncepcióval 
rendelkezik. 

 
 
4. A jelentkezés menete 
 
Jelentkező az adott Képzés Weboldalán elhelyezett jelentkezési lap kitöltésével jelentkezhet a 
Képzésre.  
 
A jelentkezési lap kitöltésekor Jelentkezőnek meg kell adnia a következő adatait: teljes név, e-
mail cím, telefonszám, születésének időpontját, a csapattagok kompetenciáit és a Képzéshez 
kapcsolódó ötlet részleteit. Jelentkező a „Jelentkezem” gombra kattintással küldheti el a 
jelentkezését. Jelentkező a jelentkezés elküldésével elfogadja jelen ÁSZF és a Képzéshez 
kapcsolódó Weboldalról elérhető adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését.  
 
A jelentkezést követően a rendszer egy automatikusan kiküldött e-mailben jelzi Jelentkező 
részére, hogy a jelentkezése sikeresen rögzítésre került.  
 
EH a Jelentkezőt telefonon megkeresheti a jelentkezés során megadott telefonszámon az ötlettel 
kapcsolatosan, annak pontosítása érdekében, valamint a kiválasztás elősegítése céljából. 
 
A jelentkezések beérkezését követően a Hiventures, az EH, valamint a Startup Campus 
Inkubator Zrt. (továbbiakban SCI) által közösen felállított inkubációs csapat bizottsági ülést 
tart, mely során kiválasztásra kerülnek a Képzésben részt vevő Jelentkezők.  A kiválasztásról 
történő döntést követően EH felveszi a kapcsolatot a kiválasztott Jelentkezőkkel és értesíti őket 
a megadott elérhetőségek egyikén arról, hogy kiválasztásra kerültek.  
 
Amennyiben a kiválasztott Jelentkező a képzési szerződést – melynek tartalma az első képzési 
alkalmon ismertetésre kerül – aláírja és 8, azaz nyolc napon belül az aláírt dokumentumot 
visszajuttatja EH részére, úgy jelentkezése véglegessé válik. 
 
Az aláírás történhet elektronikus aláírással, valamint kézzel történő aláírással. Abban az esetben 
amennyiben Jelentkező a képzési szerződést kézzel írja alá, úgy köteles 3, azaz három eredeti, 
aláírt példányban visszajuttatni EH részére jelen ÁSZF 1.1.7. pontban rögzített levelezési 
címére, valamint az aláírt képzési szerződést scannelt formában EH részére jelen ÁSZF 1.1.6.2. 
pontban rögzített e-mail címére elküldeni, mellékelve a postára adás tényét bizonyító szelvény 
scannelt másolatát.   
 
 
5. Befektetés 

 
5.1. A HU.B Reload Hungary Demo Day-en (továbbiakban Demo Day) sikeresen szereplő, 

kiválasztásra kerülő Résztvevők 20.000.000,- Ft, azaz húszmillió forint összegű 
Befektetési ajánlatot kapnak, melyből 15.000.000,- Ft, azaz tizenötmillió forintot a 
Hiventures. és 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forintot SCI biztosít. Résztvevők tudomásul 
veszik, hogy a befektetéshez szükséges cég megalapítására a Hiventures által kezelt 
Kutatás-fejlesztési és Innovációs Állami Tőkealap (KFI) befektetésével egyidejűleg, az 
alappal közösen történik. Az SCI által folyósítandó finanszírozás pályázati úton nyerhető 
el, melyek részleteiről EH tájékoztatja a kiválasztott Résztvevőket. 
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5.2. A kiválasztott Jelentkezők csapatait EH legkésőbb a Képzés első napján tájékoztatja a 
képzési szerződés, és Befektetési szerződés tartalmáról, melyet követően Jelentkezőnek 
lehetősége nyílik még visszavonni jelentkezését. Amennyiben a képzési szerződés aláírásra 
kerül, a Jelentkező jelentkezése véglegessé válik. A Befektetés folyósításához a Befektetési 
szerződés aláírása szükséges a Képzésbe kiválasztott Jelentkező részéről. 

 
6. Felek jogai és kötelezettségei 

 
6.1. Jelentkező jogai és kötelezettségei 

 
6.1.1. Jelentkező, amennyiben kiválasztásra kerül kötelezettséget vállal arra, hogy a 

Képzéshez kapcsolódó képzési szerződést aláírja és 8, azaz nyolc napon belül az 
aláírt dokumentumot visszajuttatja EH részére. 

 
Az aláírás történhet elektronikus aláírással, valamint kézzel történő aláírással. 
Elektronikus aláírás esetén az elektronikus aláírással ellátott dokumentumot jelen 
ÁSZF 1.1.6.2. pontban rögzített e-mail címre szükséges elküldeni.  Abban az 
esetben amennyiben Jelentkező a képzési szerződést kézzel írja alá, úgy köteles 3, 
azaz három eredeti, aláírt példányban visszajuttatni EH részére jelen ÁSZF 1.1.7. 
pontban rögzített levelezési címére, valamint az aláírt képzési szerződést scannelt 
formában EH részére jelen ÁSZF 1.1.6.2. pontban rögzített e-mail címére elküldeni, 
mellékelve a postára adás tényét bizonyító szelvény scannelt másolatát. 

 
6.1.2. Jelentkezőnek, a képzési szerződés aláírását követően jogában áll Képzésen részt 

venni, jegyzetelni és a kiadott anyagokat saját tanulási célra felhasználni. Képzés 
anyagát EH a Képzés ideje alatt kizárólag a résztvevők számára teszi elérhetővé. 
Jelentkező nem jogosult jelen ÁSZF alapján őt megillető jogokat másra átruházni. 
 

6.1.3. Képzésen részt vevő Jelentkező személyét lehetőség van Képzés első alkalmát 
megelőző napig e-mailen módosítani. 
 

6.1.4. Képzést EH engedélye nélkül tilos bármilyen eszközzel rögzíteni és tilos bármilyen 
felvétel készítése. Ezen pont megszegése Jelentkező Képzésen való részvételének 
felfüggesztését vonhatja maga után. 
 

6.1.5. Képzésen részt vevő Jelentkező nem tanúsíthat olyan magatartást még 
hozzászólások formájában sem, amely a Képzés többi résztvevőjét, előadóit, illetve 
az EH jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná. 
 

6.1.6. Jelentkező, a képzési szerződés aláírását követően kötelezettséget vállal arra, hogy 
Képzés minden alkalmán a csapatból legalább 1, azaz egy tag képviseli a csapatot. 
Amennyiben a Képzés valamely napja a képzési szerződés aláírást követően 
módosításra kerül, abban az esetben Jelentkezőt nem köti jelen pontban 
meghatározott kötelezettségvállalás a módosított képzési nap tekintetében. 
Amennyiben Jelentkező jelen ÁSZF 6.1.8. pontjában meghatározottak szerint nem 
kerül kiválasztásra a Képzés Demo Day elnevezésű napjára, úgy erre az alkalomra 
nem köti jelen pontban meghatározott részvételi kötelezettségvállalása. 

 
6.1.7. Jelentkező kijelenti, hogy jelen ÁSZF-ben foglaltakat elolvasta, megértette és 

Képzésbe való jelentkezesével elfogadta, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy 
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amennyiben kiválasztásra kerül, a Képzésből nem lép vissza a Képzés feltételeinek 
ismeretének hiányára hivatkozással. 
 

6.1.8. Jelentkező, a képzési szerződés aláírását követően elfogadja, hogy amennyiben a 
Hiventures a Képzés utolsó napján a leadott dokumentumokat megfelelőnek találja, 
dönt arról, hogy mely csapatok alkalmasak a Képzés Demo Day elnevezésű 
befektetési ülésén prezentálni. 
 

6.1.9. Jelentkező a képzési szerződés aláírását követően kötelezettséget vállal arra, hogy 
Képzés Demo Day elnevezésű napján csapatát legalább 1, azaz egy csapattag 
kötelezően képviseli, amennyiben jelen ÁSZF 6.1.8. pontjában meghatározottak 
szerint kiválasztásra került, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy a 
megbeszéltek szerint jár el a csapat valamennyi tagja és a megállapodásokhoz a 
csapat valamennyi tagja tartja magát (pl. ha a megállapodás szerint a csapat előad, 
akkor attól fogva a csapat ehhez tartja magát és a meghatározott időben előad), attól 
eltérni kizárólag a képzésvezető hozzájárulásával lehet. 
 

6.1.10. Jelentkező kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben valamely képzési napon 
nem tud részt venni, akkor tudomására jutását követően haladéktalanul jelzi a 
Képzéshez tartozó, jelen ÁSZF 1.1.6. pontjában meghatározott elérhetőségen. 
 

6.1.11. Jelentkező kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a jelentkezést követően 
kiderül, hogy valótlan adatokat adott meg a jelentkezés során vagy jelen ÁSZF-ben 
rögzített valamely kötelezettségét megszegi, úgy köteles megtéríteni EH-nak ebből 
eredő kárát. 

 
6.2. EH jogai és kötelezettségei 

 
6.2.1. EH-nak jogában áll Képzést törölni, amennyiben nem érkezik be megfelelő számú 

és minőségű jelentkezés vagy ha az előadó Képzés megtartásában akadályoztatásra 
kerül (pl. betegség) vagy egyéb vis major esemény bekövetkezése esetén. EH 
vállalja, hogy ilyen esetben a jelentkezőket a lehető leghamarabb értesíti Képzés 
elmaradásáról. 

 
6.2.2. EH-nak jogában áll Képzésből Jelentkezőt ÁSZF szerint kizárni. 

 
7. Adatvédelem 
 
EH a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat kizárólag Weboldalon 
található adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra használja fel. Adatainak 
kezelésekor a mindenkor érvényben lévő adatvédelmi jogszabályokat tartjuk szem előtt. EH 
részletes adatkezelési tájékoztatóját megtalálja Képzéshez tartozó Weboldalon. Jelentkező 
Képzésre történő jelentkezéssel hozzájárulást ad személyes adatainak az adatkezelési 
tájékoztató szerinti kezeléséhez. 
 
8. Szerzői jog 
 
8.1. Képzések keretében kiadott, Résztvevő részére átadott online anyagok, kiadványok, 

prezentációk, videók, hanganyagok és azok minden egyes összetevője (továbbiakban 
Szellemi Alkotás) szerzői jogi védelem alá esik, amelynek jogosultja az EH. EH a Szellemi 
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Alkotások bármilyen módszerrel, technikával történő rögzítésével, másolásával és 
terjesztésével kapcsolatos jogot fenntartja. Jelen ÁSZF-ben kifejezetten biztosított 
felhasználási engedélyen kívül EH minden, Szellemi Alkotásokhoz fűződő jogot fenntart. 
 

8.2. EH nem kizárólagos és nem átruházható felhasználási engedélyt ad Résztvevőnek, hogy 
Szellemi Alkotásokat kizárólag saját személyes használat céljára, azok rendeltetésének 
megfelelően használja. Résztvevő Szellemi Alkotásokat nem módosíthatja, nem rögzítheti, 
nem mentheti, nem sokszorosíthatja, nem terjesztheti. Szellemi Alkotásokat Résztvevő 
nem veheti és nem adhatja kölcsön, bérbe vagy haszonbérbe, illetve nem jogosult 
Résztvevőt jelen ÁSZF alapján megillető jogokat másra átruházni. 
 

8.3. Szellemi Alkotások kereskedelmi célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális 
vagy analóg adathordozó útján (pl. CD, DVD, BLU-RAY, kazetta, pendrive stb.) történő 
hasznosítása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő 
terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos. Tilos továbbá Szellemi Alkotások bármely 
részének megváltoztatása, átdolgozása, bármely más műbe, publikációba, honlapba 
építése, akár elektronikus, akár más formában. 
 

8.4. EH jelen ÁSZF 8.2. pontban írt felhasználási engedélyt visszavonhatja, amennyiben 
Résztvevő jelen ÁSZF 8.2. pontban foglalt feltételeket és kikötéseket megszegi. Ez esetben 
Jelentkező köteles a birtokában lévő Szellemi Alkotások összes másolatát és alkotóelemét 
megsemmisíteni. 
 

9. Titoktarás 
 

9.1. Jelentkező kötelezettséget vállal arra, hogy időbeli korlátozás nélkül a részére átadott 
bármilyen dokumentációból vagy a Képzés során bármilyen más módon tudomására jutott 
bármilyen adatot, információt megőrzi. Üzleti titoknak minősül különösen EH, a 
Hiventures Zrt., valamint a partnerek tulajdonát képező, Jelentkező birtokába került 
minden, jogi oltalom alá eső (szabadalom, know-how stb.) és jogi oltalom alá nem eső (pl.: 
üzletmenetet, gazdálkodást érintő elképzelések) szellemi alkotás, ötletek. A Jelentkező 
titoktartási kötelezettsége kiterjed Jelentkező tudomására jutott ügyféladatokra is, illetve 
bármely harmadik személytől kapott személyes adatra. 
 

9.2. Jelentkező kötelezettséget vállal arra, hogy a Képzés során tudomására jutott és/vagy 
megkötött megállapodások tartalmát és bármilyen úton történt kommunikációt bizalmas 
információként kezeli. 
 

9.3. Jelentkező kötelezettséget vállal arra, hogy jelen ÁSZF 9. pontban rögzített, a Képzés során 
tudomására jutott információkat harmadik személy tudomására nem hozza, továbbá nem 
publikálja vagy bármely más módon nem hasznosítja és a Képzés résztvevőinek érdeke 
ellen nem használja fel. 
 

9.4. Jelentkező tudomásul veszi, hogy jelen ÁSZF 9. pontban rögzített titoktartási 
kötelezettségének megszegése esetén a hatályos jogszabályok szerint büntetőjogi és teljes 
anyagi felelősséggel tartozik. 

 
10. Panaszkezelés, ügyfélszolgálat 
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10.1. Jelentkező Weboldallal, Weboldalon meghirdetett Képzésekkel, elküldött 
jelentkezéseivel kapcsolatos kérdése, észrevétele esetén EH ügyfélszolgálatához 
fordulhat jelen ÁSZF 1.1.6. pontjában megadott e-mail címen. 

 
10.2. Jelentkezőnek EH által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban lehetősége van panasz 

benyújtására elektronikus úton jelen ÁSZF 1.1.6. pontjában megadott e-mail címen. A 
beérkezett panaszokat EH 30, azaz harminc napon belül elbírálja és Jelentkező által 
megadott elérhetőségen Jelentkezőt írásban értesíti az eredményről. 

 
10.3. Amennyiben EH és Jelentkező között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az EH-vel 

való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Jelentkező a lakóhelye 
vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és 
kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat az EH székhelye szerint illetékes 
Békéltető Testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak 
nyitva Jelentkező számára: 

 
10.3.1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál, 

 
10.3.2. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése 

 
 Budapesti Békéltető Testület 

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 
Telefon: 06-1-488-2131 
Fax: 06-1-488-2186 
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu 

 

 
10.3.3. Bírósági eljárás kezdeményezése 

 
Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön 
törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és 
középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igényben vesz, vagy az áruval 
kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. 
 

11. Egyebek 
 

11.1. Jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépést követően módosításig, illetve 
visszavonásig hatályos. EH bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan 
módosítani. Az esetleges módosítás Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép 
hatályba. 

 
11.2. Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket 

tárgyalások útján rendezzék. 
 
 
Budapest, 2020. május 12. 

Enterprise Hungary Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság 


