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Felhasználási Feltételek és Kitöltési Útmutató 

NyelvBirodalom.hu - Nyelvoktató Adatbázis 
 
 

NyelvBirodalom.hu (továbbiakban Szolgáltató) az alábbi feltételekkel engedélyezi a Nyelvoktató 
Adatbázisban (továbbiakban Adatbázis) való megjelenést. 
 
Jelentkezés az Adatbázisba 

Szolgáltató csak az erre a célra létrehozott internetes felületén fogad el 
jelentkezést az Adatbázisba. A Nyelvoktatót megjelentetni kívánó 
személynek először regisztrálnia kell a NyelvBirodalom.hu portálon mint 
Felhasználó (továbbiakban Felhasználó). Ezt követően Felhasználónak be 
kell lépnie a portálra felhasználónevével és jelszavával, hogy az Adatbázis 
jelentkezési oldalán a Jelentkezési űrlap láthatóvá váljon számára. 
 
 
A Jelentkezési űrlap kitöltése 

Felhasználó köteles kitölteni a Jelentkezési űrlap piros csillaggal megjelölt 
mezőit. Ha Felhasználó valamelyik további (opcionális) mezőt nem tartja 
relevánsnak az ő esetében, akkor azt üresen hagyhatja. Az üresen hagyott 
mezők nem jelennek meg az Adatlapon. (A feltöltött kép, a Rövid 
bemutatkozás és a Részletes bemutatkozás csak a kiemelt nyelvoktatók 
esetében jelenik meg.) 
 
A kitöltött űrlapot Felhasználó az oldal alján található Mentés gomb 
megnyomásával elküldi Szolgáltató részére. Felhasználó a későbbiekben 
bármikor módosíthatja Nyelvoktató adatait. 
 
Egy Felhasználónak lehetősége van több Nyelvoktatót is regisztrálni. Minden Nyelvoktatóhoz új 
Jelentkezési űrlapot kell kitölteni (“Új nyelvoktató” gomb). 
 
Település, cím, irányítószám 

A település, cím és irányítószám mezőkben az oktatás helyszínét kell 
megjelölni. Egy Nyelvoktató adatlapján csak egy helyszínt lehet megadni. 
Amennyiben ugyanaz a Nyelvoktató több helyszínen is folytat oktatást, 
minden helyszínt külön Nyelvoktatóként kell regisztrálni (például franchise 
rendszerek esetében). 
 

A kategória kiválasztása 

Felhasználó tíz különböző kategória közül választhat, de egy 
Nyelvoktatóhoz csak egy kategória rendelhető. Indokolt esetben 
Felhasználó több kategóriában is jelentkezhet. Minden Kategóriában külön 
Nyelvoktatóként kell regisztrálnia magát. 

Először regisztrálj a 
NyelvBirodalom.hu 
portálon és lépj be, 
csak így láthatod a 
Jelentkezési űrlapot! 

A piros csillagos 
mezőket kötelező 
kitöltened! 

Regisztrálj két külön 
Nyelvoktatót, ha 
például családi 
napközit is 
működtetsz, és nyelvi 
táborokat is szervezel! 

Több helyszínen 
oktatsz? Több 
Nyelvoktatót kell 
regisztrálnod! 

Csak akkor tudsz 
menteni, ha az összes 
kötelező mezőt 
kitöltötted! 
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Nyelvoktató megjelenése az Adatbázisban 

A kitöltött és elmentett Jelentkezési űrlapot Szolgáltató mielőbb – de 
legkésőbb 3 munkanapon belül – jóváhagyja. A jóváhagyott Nyelvoktató 
Adatlapja azonnal kereshetővé válik Szolgáltató Adatbázisában. A találati 
listán nem ABC-rendben, hanem véletlenszerű sorrendben jelennek meg a 
Nyelvoktatók; Szolgáltató ezzel biztosítja minden egyes Nyelvoktatónak az 
egyenlő esélyeket. 
 
Megjelenés Kiemelt nyelvoktatóként 

Díjazás ellenében lehetőség van Kiemelt nyelvoktatóként megjelenni az 
Adatbázisban, melynek igénybevételével Felhasználó az alábbi plusz 
szolgáltatásokhoz jut az adott Nyelvoktató tekintetében: 

 megjelenés az Adatbázis nyitóoldalán grafikusan kiemelt formában, 
közvetlen linkkel a Nyelvoktató Adatlapjára (megjelenik a feltöltött kép 
és a Rövid bemutatkozás szövege is) 

 találati lista elején való megjelenés (több kiemelt nyelvoktató esetén 
véletlenszerű sorrend) 

 grafikus elemekkel történő, feltűnő kiemelés a találati listában 

 találati listában megjelenik a Rövid bemutatkozás szövege kiemelve 

 találati listában megjelenik a feltöltött kép 

 az Adatlapon megjelenik a feltöltött kép, a Rövid bemutatkozás és a 
Részletes bemutatkozás szövege 

 

Szolgáltató a kiemelt megjelenésre vonatkozó megrendeléseket kizárólag 
írásban (e-mailben: hirdetes@nyelvbirodalom.hu) fogadja el az erre a célra 
készített és a Felhasználó által valós adatokkal kitöltött Megrendelőlap 
leadásával. Felhasználó a Megrendelőlap leadásával elfogadja jelen 
feltételeket. 
 
Díjfizetés 

Az Adatbázisba való regisztráció és az Adatbázisban való megjelenés 
díjmentes. Díjat csak a Kiemelt nyelvoktatóként való megjelenésért 
számítunk fel. A díjakat a mindenkor érvényes Díjtáblázat tartalmazza, 
melyet a Médiaajánlatban lehet megtekinteni. 
 

A kiemelt megjelenést igénylő Felhasználó az igényelt időtartamnak 
megfelelő, mindenkor érvényes díj teljes összegét előre köteles átutalni 
vagy személyesen befizetni az alábbi bankszámlára: 
 
 

Bankszámla száma:  10700574-56130832-51100005 (CIB Bank) 
 

Adatlapod a 
NyelvBirodalom.hu 
jóváhagyása után 
jelenik meg az 
Adatbázisban. 

Legyél kiemelt 
nyelvoktató! Sokkal 
többen találnak meg! A 
kiemelt megjelenés 
profizmust sugall, és 
bizalmat ébreszt az 
érdeklődőben. 

A regisztráció és a 
megjelenés is 
díjmentes! Fizetni csak 
a Kiemelt 
nyelvoktatóknak kell! 

A teljes összeget előre 
át kell utalnod vagy 
személyesen be kell 
fizetned a 
bankszámlánkra. 

Ha szeretnél kiemelt 
megjelenést, töltsd ki a 
Megrendelőlapot és 
küld el nekünk e-
mailben a hirdetes@ 
nyelvbirodalom.hu 
címre. 

A Részletes 
bemutatkozás 
szövegét szabadon 
szerkesztheted és 
formázhatod! Élj a 
lehetőséggel! 
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Átutaláskor vagy befizetéskor Felhasználó köteles a közleményben 
feltüntetni a Nyelvoktató azonosítóját! Amennyiben a bankszámlára 
beérkezett összeg nem beazonosítható, Szolgáltató nem vállalja a 
felelősséget a kiemelt megjelenítés pontos teljesítéséért. 
 
Szolgáltató vállalja, hogy az adott Nyelvoktatót mielőbb – de legkésőbb az 
átutalt összeg jóváírásától számított 3 munkanapon belül – Kiemelt nyelvoktatóként megjeleníti. 
 
A kifizetett kiemelt időszakot megszakítani nem lehet. Szolgáltató sem teljes összeget, sem 
részösszeget nem utal vissza. 
 
A Kiemelt megjelenés megszűnik az átutalt vagy befizetett összegnek megfelelő időtartam lejártával. 
Amennyiben Felhasználó továbbra is szeretné az adott Nyelvoktatót Kiemelt nyelvoktatóként 
megjeleníteni, meg kell rendelnie egy újabb kiemelt időszakot. 
 

Szolgáltató a beérkezett összegről számlát állít ki a Felhasználó által 
megadott Számlázási névre és Számlázási címre, és postai úton elküldi 
Felhasználó részére. 
 
Nyelvoktató jelentkezésének elutasítása 

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy visszautasítsa Nyelvoktató 
jelentkezését, például az alábbi esetekben: 

 Felhasználó a Jelentkezési űrlap mezőit nem releváns vagy 
nyilvánvalóan valótlan adatokkal töltötte ki. 

 Az adott Nyelvoktató már szerepel a Nyelvoktató Adatbázisban. 

 A Jelentkezési űrlap tartalma vagy annak egy része sérti Szolgáltató érdekeit. 
 
Adatkezelés és adatvédelem 

Felhasználó a regisztráció során személyes adatainak megadásával hozzájárul ahhoz, hogy azokat 
Szolgáltató nyilvántartsa és kezelje. Az adatkezelés célja az Adatbázisban való megjelenítés. Szolgáltató 
az adatokat harmadik félnek nem adja át (kivéve a törvényben kötelező adattovábbításokat). 
 
Felhasználó a Jelentkezési űrlapon köteles a saját, valódi adatait megadni. 
Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználó által az Adatbázisban 
megadott adatok valódiságáért, azokat nem ellenőrzi. Az Adatbázisban 
szereplő minden adatért és tartalomért – magában foglalva a feltöltött 
képet is – a Felhasználó felel. A Felhasználó által hibásan megadott 
adatokból származó károkért Szolgáltató nem vonható felelősségre. 
 
Felhasználó köteles az általa regisztrált Nyelvoktató adatait naprakészen tartani és szükség esetén 
módosítani az erre a célra létrehozott internetes felületen. 
 
Szolgáltató jogosult a Felhasználó által kitöltött mezők szövegeiben a helyesírási hibákat javítani, 
továbbá Szolgáltató jogosult a mezők szövegeit szerkeszteni, amennyiben azok nehezen olvashatók 
vagy nehezen érthetők a látogatók számára. 
 

Ha nyilvánvalóan 
valótlan adatokkal 
töltöd ki az űrlapot, 
nem fogjuk jóváhagyni 
a jelentkezésed. :(  

A Te felelősséged, 
hogy a megadott 
adatok valódiak és 
mindig naprakészek 
legyenek! 

A befizetett összegről 
számlát küldünk az 
általad megadott 
adatokkal. 

Ne felejtsd el 
átutaláskor a 
Nyelvoktató 
azonosítóját a 
közleményben 
feltüntetni! 
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Hírlevél 

Felhasználó a hirdetőknek szóló hírlevélre a Jelentkezési űrlapon 
iratkozhat fel. A hírlevél a Felhasználóhoz kapcsolódik, nem a 
Nyelvoktatóhoz, tehát ha ugyanaz a Felhasználó több Nyelvoktatót is 
regisztrált, bármelyik Nyelvoktató űrlapján feliratkozhat. A hirdetőknek 
szóló hírlevél nem rendszeres hírlevél. Felhasználó alkalomszerűen kap 
tájékoztatást az Adatbázis változásairól, egy-egy hirdetési akcióról, az 
újabb hirdetési lehetőségekről. 
 
Nyelvoktató megjelenésének megszűnése 

Felhasználó bármikor törölheti a saját maga által regisztrált Nyelvoktató Adatlapját. 
 

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy indokolt esetben az ingyenes 
megjelenésű Nyelvoktató Adatlapját törölje. Ilyen eset lehet például, ha: 

 Nyelvoktató Adatlapja nyilvánvalóan elavult adatokat tartalmaz, 

 a látogatóktól több panasz érkezik a Nyelvoktató adataival vagy 
működésével kapcsolatosan (például nem elérhető a Nyelvoktató, 
vagy nem vállalja az általa felkínált szolgáltatásokat). 

 
Különösen indokolt esetben Szolgáltató jogában áll az ingyenes vagy a kiemelt Nyelvoktató 
Adatlapjának törlésére, például az alábbi esetekben: 

 Felhasználó jelen feltételeket megszegi, 

 Felhasználó módosítja a már jóváhagyott Nyelvoktató adatait, és az új adatok nyilvánvalóan 
valótlanok, obszcén vagy sértő kifejezéseket tartalmaznak, sértik Szolgáltató vagy mások 
érdekeit vagy egyéb, törvénybe ütköző tartalommal bírnak. 

 
Szolgáltató a törlést megelőzően e-mailben felszólíthatja Felhasználót az adatok módosítására, és 
felfüggesztheti az adott Nyelvoktató megjelenését mindaddig, amíg Felhasználó nem javítja az űrlap 
tartalmát. Szolgáltató jogában áll, hogy különösen indokolt esetben azonnal törölje Nyelvoktató 
Adatlapját. 
 
Egyéb feltételek 

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jelen Felhasználási Feltételeket egyoldalúan módosítsa. 
Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználási Feltételek megváltozásának tényéről a hirdetőknek szóló 
hírlevélben értesíti azokat a Felhasználókat, akik feliratkoztak arra a Jelentkezési űrlapon, és közzéteszi 
az új Felhasználási Feltételeket portálján. 
 
Kelt: 2016. április 1. 

Iratkozz fel hirdetői 
hírlevelünkre, hogy 
értesülj a Téged érintő 
változásokról vagy 
akciókról! 

Bármikor törölheted az 
egész Adatlapodat! És 
tudnod kell, hogy 
indokolt esetben ezt mi 
is megtehetjük. :( 


