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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 
 
Kérem, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert 
megrendelése véglegesítésével Ön kifejezetten elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételek (a 
továbbiakban: ÁSZF) teljes tartalmát, amely maradéktalanul az Ön és a Szolgáltató között létrejövő 
szerződés (a továbbiakban: Szerződés) részét képezi. A Szerződés létrejöttével Ön kijelenti, hogy a 
jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a 
Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben valamint az Adatkezelési 
Tájékoztatóban meghatározott körben hozzájárult. 
 
1. HATÁLY 
1.1 Jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan jogügylet és szolgáltatásra, amely az hu/net 
weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül, elektronikus úton történik. A Weboldalon 
történő megrendelést és vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 
(“Elkertv.”) szabályozza. A Weboldalon történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel 
lehetséges, a jelen ÁSZF 9. pontjában meghatározott módon. 
 
1.2 A felek között a szolgáltatás és a szolgáltatással elérhető eredmény megvásárlásával magyar 
vagy nyelven létrejött Szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és 
annak létrejöttét követő 5 évig őrzi. Szolgáltató a szerződéskötésről a Megrendelő által a 
megrendelés során megadott e-mail címre visszajelzést küld, amelyet Megrendelő kifejezetten 
elfogad és elismer a szerződéskötés visszaigazolásaként. 
 
1.3 A Szerződés megkötésére távollevők között kerül sor, amelyre a fogyasztó és a vállalkozás közötti 
szerződések részletes szabályairól 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai irányadóak. 
 
1.4 Megrendelő, a Weboldalon történő megrendelés során, önkéntesen megadja Szolgáltató 
részére a szerződéskötéshez szükséges adatait, amelyeket a Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben 
meghatározott körben és a közzétett Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak szerint kezel. 
 
1.5 A Szolgáltatónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat 
tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex 
rendelkezéseinek nem veti alá magát. 
 
2. SZERZŐDÉS NYELVE 
2.1 A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar vagy angol nyelv. 
 
3. A SZOLGÁLTATÓ 
Cégnév: LORICATUS Kft 
Adószám: 26646619-2-41 
Elektronikus elérhetőség: info@loricatus.hu 
Telefon: +36-20-278-44-98 



 

www.loricatus.hu /  info@loricatus.hu  /  1037 Budapest, Pomázi út 11./félemelet    

 
4. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVEVŐI 
4.1.A szolgáltatást jogosult igénybe venni minden 18. (tizennyolcadik) életévét betöltött, tehát 
nagykorú, cselekvőképes személy (a továbbiakban: Megrendelő) 
4.2 Megrendelő a szolgáltatás igénybevételére és a szolgáltatás során rögzített adatokra – a 
Weboldalon feltüntetett és Megrendelő által szabályszerűen megrendelt termék vagy szolgáltatás 
átvételére akkor jogosult, ha a Weboldalon található felületen megrendelését szabályszerűen leadja 
és befizeti a teljes díjat, illetve kifejezetten elfogadja a jelen általános szerződési feltételeket. A 
szolgáltatás megrendeléséhez regisztráció nem szükséges. 
 
5. A SZOLGÁLTATÁS (WORKSHOP) TÁRGYA 
5.1 A Loricatus Kft. által készített adat rögzítés különös tekintettel drón felvételekre 3D pontfelhő 
elkészítésére valamit az azokhoz tartozó utómunka, értékelő elemző tevékenység. 
A Loricatus Kft. által kifejlesztett kész termékek vagy egyedi megoldások szállítása értékesítése 
üzemeltetése, az ezekkel kapcsolatos szaktanácsadás. 
(a továbbiakban együtt: Szolgáltatások) 
5.2 Annak érdekében, hogy a Szolgáltató által képviselt minőségi szintet a Szolgáltató nyújtani tudja, 
jelen ÁSZF elfogadásával a Megrendelő kifejezetten kijelenti, hogy elfogadja a Loricatus Kft.  által 
közölt határidőket a teljesítést illetően. 
 
6. A SZOLGÁLTATÁS IDŐPONTJA, TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ 
6.1.    A szolgáltatás időpontja a felek által a jelen Szerződés megkötését követően együttesen 
meghatározott naptári napon kezdődik. A megrendelő elfogadja, hogy az adatrögzítések időpontját 
a megrendelő az ideális időjárási és fényviszonyokhoz kell alkalmazkodni. 
6.2.    A Szolgáltató fenntartja a jogot a Szolgáltatás időpontjának a megváltoztatására abban az 
esetben, ha az időjárás és/vagy a fényviszonyok a Fényképezés megtartását nem teszik lehetővé. Az 
erről való döntés Szolgáltató diszkrecionális joga, amelyet köteles Szolgáltatás időpontja előtti 
naptári nap délután 16 (tizenhat) óráig közölni Megrendelővel. Megrendelő kifejezetten tudomásul 
veszi és kijelenti jelen ÁSZF elfogadásával, hogy az időjárási körülmények vis maiornak minősülnek, 
így Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik az időjárási körülmények, jelenségek 
következtében beállt károkért. Amennyiben az időjárási körülmények Szolgáltató diszkrecionális 
döntése okán nem teszik lehetővé a Fényképezés megtartását az eredeti időpontban, úgy a 
Fényképezés megtartására a felek kötelesek egymással a jóhiszeműség és tisztesség jegyében 
kölcsönösen egy másik naptári napot meghatározni. 
6.3.    A szolgáltatás helyszíne a felek által a jelen Szerződés megkötését követően együttesen 
meghatározott helyszín(ek). 
 
7. A SZOLGÁLTATÁS ÁRA (DÍJ) 
7.1.    Megrendelő köteles legkésőbb a Szolgáltatás kezdő időpontjáig a Szolgáltatónak saját kezeihez 
készpénzben vagy a Szolgáltató K&H Bank Zrt.-nél vezetett, 10404072-50526890-87541002 számú 
bankszámlájára (a továbbiakban: Bankszámla) átutalással megfizetni azt a nettó összeget, mint a 
Szolgáltatásért járó díjat (a továbbiakban: Díj), amely a Weboldalon a terméknél feltüntetésre került 
vagy külön szerződésbe foglalták. Átutalás esetén a megfizetés időpontja a Szolgáltató 
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Bankszámláján történő jóváírás időpontja. A Szolgáltatás ára (Díj) a rendelés időpontjában érvényes 
bruttó ár, amely forintban vagy euróban értendő és tartalmazza az általános forgalmi adót. 
Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a szolgáltatásnál és / vagy az áraknál, 
Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a Szolgáltató hiba felismerése, illetve 
módosítása után azonnal tájékoztatja a Megrendelőt az új adatokról. A Megrendelő ezt követően 
még egyszer megerősítheti a megrendelést vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a 
Szerződéstől. 
 
7.2.    A Megrendelő fogyasztó jelen Szerződés megkötését követő 14 (tizennégy) naptári napon 
belüli jogszerű elállása / felmondása esetén a megfizetett Díj teljes egészében visszajár a 
Megrendelő fogyasztónak, míg a 15. (tizenötödik) naptól kezdődően a Díj nem jár vissza, amelyet 
Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul vesz és nyugtáz. Megrendelő jelen 
ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi és elismeri, hogy amennyiben Megrendelő 
legkésőbb a Szolgáltatás kezdő időpontjáig a Díjat kétséget kizáróan igazolt módon nem fizeti meg 
vagy nem teljes egészében fizeti meg a Szolgáltatónak úgy Szolgáltató jogosult a Szerződéstől elállni 
és kártérítést követelni. 
 
7.3.    A Szolgáltató és a Megrendelő között kötött Szerződés a szerződésben vállalt kötelezettségek 
teljesítéséig, a szolgáltatás teljesítéséig tartó határozott időtartamra jön létre. 
 
8. A TERMÉKEK 
A Loricatus Kft. termékei megrendelhetők a weblapon, valamint személyesn amennyiben egyedi 
igények merülnek fel. A nem egyedi termékek megvásárlására disztribútori hálózaton keresztük van 
lehetőség. Az egyedi termékek garanciális kérdéseit szükséges szerződésben meghatározni. 
 
9. SZÁLLÍTÁS 
9.1.  A Szolgáltatás során a Weboldalon feltüntetett és a Megrendelő által megrendelt adatok 
Megrendelő részére történő szállításának kötelezettsége, illetve az azzal kapcsolatos valamennyi 
költség a Szolgáltatót terheli. A szállítás Szolgáltató egyoldalú döntése alapján postai úton (ajánlott 
küldeményként) vagy futárszolgálattal történhet. Felek ilyen tárgyú külön megállapodása alapján 
lehetőség van az adatok digitális átvételére is. 
 
10. JOGNYILATKOZATOK 
10.1. Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi és nyugtázza, hogy a Szolgáltató kizárólag a 
közvetlenül általa nyújtott szolgáltatás teljesítéséért vállal felelősséget. Vis maior esetén Szolgáltató 
mentesül a szolgáltatás teljesítésének elmaradásáért és minden ezzel kapcsolatos kártérítési 
felelősségi igény alól. 
 
11.2. Megrendelő minden, az általa a Szolgáltatás helyszínén és annak teljes időtartama alatt 
okozott kárért felelős. 
 
11.3. Megrendelő a Szolgáltatást saját felelősségére veszi igénybe, Szolgáltató az esetlegesen 
bekövetkező – Szolgáltatónak fel nem róható – kárért felelősséget nem vállal. 



 

www.loricatus.hu /  info@loricatus.hu  /  1037 Budapest, Pomázi út 11./félemelet    

 
11.4. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Szolgáltatás egyes lépéseit a Szolgáltató 
helyett, a Szolgáltató által kijelölt és megbízott, más Szolgáltató nyújtsa. A Szolgáltató jogosult 
alvállalkozókat, adatfeldolgozókat igénybe venni. Az igénybe vett alvállalkozókért úgy felel, mintha 
a szolgáltatást  
11.5.  A Szolgáltató által begyűjtött adatok információk a Megrendelő tulajdonába kerülnek melynek 
felhasználásáért a Szolgáltató nem felelős. A Megrendelő az adatok biztonságáért azok begyűjtését 
követően teljes körűen felel. 
 
12. SZERZŐI JOG 
12.1. A Szolgáltatás során a Szolgáltató által készített fényképek a Szolgáltató szellemi tulajdonát 
képezik. Azokat a Megrendelő kizárólag Szervező előzetes írásbeli hozzájárulásával használhatják fel 
(terjesztés, nyilvános előadás, nyilvános közvetítés, átdolgozás, kiállítás, publikáció, prezentáció, 
oktatás, értékesítés, többszörözés, stb.) üzleti céllal. Szolgáltató, mint cég, mint jogi személy, 
fenntartja magának a jogot, hogy a Szolgáltatás során készült felvételek (fényképek) felhasználása 
felett részleges jogot gyakoroljon: a Szolgáltató kérheti, de akár le is tilthatja a saját kreditjeinek 
megjelölését a készült fényképek felhasználásakor, így Megrendelő köteles lehet kreditet adni a 
Szolgáltatónak, azaz a Megrendelő ekkor köteles megjelölni a Szolgáltatót a fénykép 
felhasználásainál a publikációja során. A Szolgáltatás során készült fényképek közösségi médiában 
történő felhasználása esetén a Megrendelő köteles minden esetben a fényképeken jól látható 
helyen és módon feltüntetni az ,,LORICATUS” feliratot. Jogtalan és jelen ÁSZF ponttal ellentétes, 
abba ütköző felhasználás esetén felhasználásonként a Szolgáltató 200.000,- Ft, azaz Kettőszázezer 
forint használati díjra jogosult, amelyet jelen ÁSZF elfogadásával Megrendelő kifejezetten elismer, 
nyugtáz és vállal megfizetni. 
 
 
 
13. A MEGRENDELŐ FOGYASZTÓT MEGILLETŐ ELÁLLÁSI ÉS FELMONDÁSI JOG 
13.1 A Megrendelő fogyasztó jogosult a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megkötésének 
napjától számított 14 (tizennégy) napon belül – indokolás nélkül – gyakorolni elállási vagy 
felmondási jogát. Ha a szerződés megkötésére a Megrendelő fogyasztó tett ajánlatot, a Megrendelő 
fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés 
megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti. Az elállási és felmondási jog jogot 
határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Megrendelő fogyasztó nyilatkozatát az itt 
meghatározott 14 napos határidő lejárta előtt, tehát legkésőbb a szerződéskötést követő 14. napon 
ajánlott küldeményként postára adja a Szolgáltató részére (székhelye: 2120 Dunakeszi, Rákóczi u. 
9). A Megrendelő fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási és felmondási jogot a 
fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló a 45/2014. (II. 26.) Korm. 
rendelet vonatkozó rendelkezéseivel összhangban gyakorolta. 
 
13.2 A Megrendelő fogyasztó ezen elállási és felmondási jogát a jelen pontban (illetve a fogyasztó 
és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. 
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mellékletében) megtalálható nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű 
nyilatkozat útján gyakorolhatja. 
Elállási/Felmondási nyilatkozatminta: 
Elállási/Felmondási nyilatkozatminta 
 
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) 
 
Címzett: 
 
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási 
jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló 
szerződés tekintetében: 
 
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: 
 
A fogyasztó(k) neve: 
 
A fogyasztó(k) címe: 
 
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) 
Kelt 
 
13.3. Amennyiben a Megrendelő fogyasztó a jelen pontnak megfelelően eláll a szerződéstől, a 
Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 
(tizennégy) napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes 
összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A jelen pontnak megfelelő 
elállás vagy felmondás esetén a Szolgáltató a Megrendelő fogyasztónak visszajáró összeget a 
Megrendelő fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A 
Megrendelő fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési 
módot is alkalmazhat, azzal, hogy a Megrendelő fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj 
nem terhelheti. 
 
13.4. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerint 
fogyasztónak nem minősülő Megrendelőnek a Weboldalon történt megrendelés visszavonására 
(elállásra) a megrendelés napján 17:00 óráig van lehetősége. A 17:00 óra után megrendelt 
szolgáltatás visszavonására (elállásra) a következő munkanap 17:00 óráig van lehetőség e-mail útján 
(e-mail cím: info@loricatus.hu). A Ptk. szerint fogyasztónak nem minősülő megrendelőt ezt 
követően nem illeti meg elállási jog. Amennyiben az ilyen megrendelő mégis eláll a szerződéstől az 
itt meghatározott határidőn túl, úgy a Szolgáltató választása szerint a teljes Díjat, vagy meghiúsulási 
kötbért köteles fizetni, amelynek összege 400.000,- Ft, azaz Négyszázezer forint. 
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14. PANASZKEZELÉS 
14.1. Megrendelőnek jogában áll Szolgáltatóval szemben fogyasztói panasszal élni. Megrendelő 
esetleges panaszát e-mailban (e-mail cím: info@loricatus.hu) vagy postai úton ajánlott levélben 
(székhelye: Budapest III. Pomázi út 11.) juttathatja el Szolgáltatónak. Szolgáltató a hozzá eljuttatott 
panaszokat 8 (nyolc) napon belül kivizsgálja, s a vizsgálata eredményéről Megrendelőt 8 napon belül 
tájékoztatja. Amennyiben a Szolgáltató a Megrendelő fogyasztói panaszát elutasítja, úgy 
Megrendelő jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez is 
fordulni: 
 
14.2. A békéltető testület eljárása tehát a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület 
elnökéhez kell írásban benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell: 
 
a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, 
b) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét, 
c) ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület 
megjelölését, 
d) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, 
e) a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül 
megkísérelte a vitás ügy rendezését 
f)a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem 
kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás 
kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor, 
g) a testület döntésére irányuló indítványt, 
h) a fogyasztó aláírását. 
A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára 
a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás (Szolgáltató) írásbeli nyilatkozatát 
a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot 
a törvényben előírt egyeztetés megkísérléséről. Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a 
kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást. 
 
14.3. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli 
rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából 
egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a 
fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása 
érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót 
megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. 
Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást. 
A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu 
 
15. RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG 
Jelen ÁSZF bármely pontjának érvénytelensége a szerződés és az ÁSZF többi pontjának 
érvénytelenségét nem érinti, így amennyiben jelen ÁSZF bármely pontja érvénytelen úgy a 



 

www.loricatus.hu /  info@loricatus.hu  /  1037 Budapest, Pomázi út 11./félemelet    

szerződés további pontjai érvényben és hatályban maradnak és az érvénytelen rendelkezés helyébe 
az alkalmazandó érvényes rendelkezés lép. 
 
16. A DIGITÁLIS A DIGITÁLIS ADATTARTALOM MŰKÖDÉSE, AZ ALKALMAZANDÓ MŰSZAKI 
VÉDELMI INTÉZKEDÉS, A DIGITÁLIS ADATTARTALOM HARDVERREL ÉS SZOFTVERREL VALÓ 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÉPESSÉGE 
16.1 Szolgáltató az com/hu/ (Weboldal) 99,9 %-os rendelkezésre állását garantálja éves szinten. A 
rendelkezésre állás mérése szempontjából nem tekinthető kiesésnek a legfeljebb 1 (egy) munkanap 
időtartamú tervezett karbantartás, feltéve, hogy annak időpontjáról és várható időtartamáról 
Szolgáltató előre értesítette Megrendelőt a weboldalon. 
 
16.2 A Weboldal mindenfajta böngésző szoftverrel és operációs rendszerrel együttműködik. A 
Weboldal kommunikációja HTTP protokollon keresztül történik. A Weboldalon keresztül történő 
kommunikáció nem titkosított. 
 
16.3 A szolgáltatás bérelt szervereken történik. 
Tárhelyszolgáltató adatai: 
DiMa.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
4032 Debrecen, Békessy Béla utca 9. C. ép. 3. emelet 10. 
Tel.: 06-52- 322 121 
Fax: 06-52-500-312 
E-mail: info@dima.hu 
 
16.4 A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy indokolt esetben, bármely funkció elérhetőségét 
időlegesen valamennyi Felhasználó vonatkozásában – ideértve különösen hálózati szegmens, 
becenév, e-mail cím, stb. – felfüggessze, vagy a funkció biztosítását véglegesen megszüntesse. 
 
17. EGYÉB KIKÖTÉSEK 
17.1. A jelen ÁSZF rendelkezéseit a Szolgáltató a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult – 
egyoldalúan – megváltoztatni. Az ÁSZF esetleges módosítása a Weboldalon történő megjelenéstől 
érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt 
megrendeléseket) nem érintik. 
17.2. A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében a magyar jog szabályai az irányadók. 
17.3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen, de nem 
kizárólagosan a Ptk., az Elkertv. és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes 
szabályairól 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet hatályos és vonatkozó rendelkezései megfelelően 
irányadóak. 
 
Budapest, 2020.09.30. 
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