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Általános Szerződési Feltételek 
Látogatók Számára 
 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a „TicketNinja” 
elnevezésű, rendezvények szervezését lehetővé tevő  webes szolgáltatáshoz tartozó 
weboldalakat (továbbiakban együttesen: Weboldal) üzemeltető Ideathon Korlátolt 
Felelősségű Társaság (székhelye: 9113 Koroncó, Kelta utca 12., cégjegyzékszáma: 
08-09-035240, adószáma: 32154108-2-08, e-mail elérhetősége: hello@ideathon.me), 
(a továbbiakban Szolgáltató) és a Szolgáltató által a Weboldalon nyújtott elektronikus 
kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Látogató (a továbbiakban Látogató) 
jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Látogató a továbbiakban 
együttesen: Felek) 

 
1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte 
1.1. A jelen ÁSZF hatálya kizárólag a Látogató által, a Weboldalon a Szolgáltatótól 
igénybe vett elektronikus szolgáltatásokra vonatkozik.  

1.2. A Weboldalon a látogatói fiók létrehozása és az eseményekre történő regisztráció, 
kizárólag elektronikus úton lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. 

1.3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat bárki jogosult igénybe venni, 
amennyiben a Weboldalon ráutaló magatartással elfogadja a jelen ÁSZF-ben 
foglaltakat és az e-mail címét, nevét és egy általa meghatározott jelszót megadva 
látogatói fiókot hoz létre, amelyet ezt követően aktivál vagy aki Meghívottként az oldal 
használatára feljogosító e-mailt kap. 

1.4. Felek között szerződés a Weboldalon a Szolgáltatói ÁSZF elfogadásával jön létre.  

1.5 A Weboldal üzemeltetését, Szolgáltató végzi. Az üzemeltető elérhetőségei:  

Székhely: 9113 Koroncó, Kelta utca 12.  
Adószám: 32154108-2-08 
Közösségi adószám: HU32154108 
Cégjegyzékszám: 08-09-035240 
Cégjegyzék szerinti elektronikus kézbesítési cím: hello@ideathon.me 
A Weboldallal kapcsolatos ügyfélszolgálati e-mail: hello@ticketninja.io 

 

1.6. Felek között a Weboldalon kínált szolgáltatásokkal kapcsolatban létrejövő 
szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azonban Szolgáltató elektronikus 
úton visszakereshetővé teszi a regisztráció időpontját és jelen Általános Szerződési 
Feltételeket. 

 

 

2. Fogalommeghatározások 
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2.1.Szolgáltatás: olyan információs társadalommal összefüggő, Szolgáltató által 
Weboldalon nyújtott online, felhő alapú szolgáltatások gyűjtő megnevezése, amelyek 
útján Szolgáltató a Weboldalon lehetővé teszi a Szervezők számára olyan 
rendezvények létrehozását, kezelését, és közzétételét, amelyekre a Látogatók a 
Weboldal útján regisztrálhatnak és ingyenesen jegyet igényelhetnek vagy a Weboldal 
útján a Szervezőtől visszterhesen jegyet vásárolhatnak. 
 
2.2. Rendezvény: a Szervező által a Weboldalon létrehozott, a Látogatók fizikai vagy 
online jelenléte mellett megvalósuló, a Szervező által jelen ÁSZF korlátai között 
szabadon tematizált esemény. A Rendezvényekből limitált funkcionalitást biztosító 
(továbbiakban: Szervezői Regisztráció Nélküli Rendezvény) és teljes funkcionalitást 
biztosító rendezvény (Pro Rendezvény) hozható létre, lehetőség van továbbá egyedi 
ajánlat alapján egyedi funkcionalitással bíró esemény létrehozására is. Az egyedi 
ajánlat alapján létrejövő eseménnyel kapcsolatos igényeket, funkciókat és elszámolási 
módot a Felek a másik fél által elfogadott ajánlatban vagy külön megállapodásban 
határozzák meg, amelyre jelen ÁSZF rendelkezései annyiban irányadóak, 
amennyiben az adott rendelkezéstől az elfogadott ajánlat vagy az egyedi 
megállapodás eltérő rendelkezést nem tartalmaz.  
 
2.3.Szervező: azon természetes személyek, jogi személyek vagy jogi személyiséggel 
nem rendelkező jogalanyok gyűjtő megnevezése, akik a Weboldalon akár regisztráció 
nélkül, akár regisztrációt követően saját érdekükben valamely rendezvény hirdetése, 
szervezése és lebonyolítása érdekében rendezvényt hoznak létre. 
 
2.4.Látogató: a Weboldalon az „ESEMÉNYEK” menüpontban található 
rendezvényekre való, ingyenesen vagy visszterhesen történő regisztráció céljából, 
fiókkal rendelkező személy, vagy egyedi aldomain-en, de a Szolgáltató rendszerében 
létrehozott Rendezvényre regisztráló személy, aki saját vagy más számára a 
rendezvényeken részvételi jogosultságot kíván szerezni, továbbá azok a személyek, 
akik a Weboldalon keresztül az e-mail címükre küldött meghívó alapján az adott 
rendezvényen részvételre jogosultak. Az előbbieken túl Látogatónak tekintendők azok 
a személyek is, akiket meghívtak valamely Rendezvényre, de nem regisztrálnak a 
Weboldalon és nem keletkezik köztük és a Szolgáltató között szerződés. 
 
3. A regisztráció, a látogatói fiók 
3.1. A Felek között szerződés akkor keletkezik, amikor a Látogató regisztrál a 
Weboldalon. A Weboldalon látogatói fiók létrehozását követően lehetséges valamely 
eseményre regisztrálni, az eseményen való részvétel azonban meghívás alapján is 
történhet, ebben az esetben a meghívott személynek látogatói fiókot sem kell 
létrehoznia. A látogatói fiók létrehozása az alábbiak szerint történik. A regisztráció 
során a kötelező adatok megadása, valamint jelen ÁSZF és az Adatkezelési 
szabályzat elfogadása után a rendszer a megadott e-mail címre küld egy üzenetet a 
fiók aktiválásáról.  

3.2. Amennyiben a Látogató törölni szeretné a látogatói fiókját, módosítani szeretné 
az adatait, vagy technikai segítséget szeretne igénybe venni, úgy a 
hello@ticketninja.io e-mail címre küldött üzenetben tudja kifejezni ezirányú szándékát 
a Szolgáltató felé, aki minél hamarabb igyekszik a Látogató kérésének eleget tenni.   
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4. Rendezvényre történő regisztráció 
4.1. A Látogatónak az általa kiválasztott rendezvényre a „Jegyek” gombra kattintással 
van lehetősége regisztrálni. A „Jegyek” gombra kattintva az oldal az adott rendezvény 
landoló oldalára navigálja a Látogatót, ahol vagy a jobb felső sarokban, vagy az oldal 
közepén található „REGISZTRÁLOK” gombra kattintva megjelennek a különböző 
regisztrálási lehetőségek attól függően, hogy a Szervező milyen opciókat adott meg 
az adott rendezvény létrehozásakor. A regisztráció történhet ingyenesen és 
visszterhesen is, ami szintén a Szervező elhatározásán és általa megelőzőleg 
megadott paramétereken múlik. Amennyiben a regisztráció ingyenesen történik, úgy a 
Látogató az általa kiválasztott jegytípust a „KOSÁRBA TESZ” linkre kattintva tudja 
hozzáadni a kosarához. Ezt követően tovább böngészhet az adott landoló oldalon 
amennyiben a „VÁSÁRLÁS FOLYTATÁSA” gombra kattint, vagy véglegesítheti az 
adott eseményre történő regisztrációját, ha a „REGISZTRÁCIÓ” gombra kattint. Utóbbi 
esetben a Látogató elhatározhatja, hogy magának vagy másnak szeretné megvenni a 
jegyet. Mindkét esetben szükséges a Látogatónak megadnia a következő adatokat: 
név, e-mail cím, valamint a Szervező által kért egyéb opcionális adatokat, amelyek a 
regisztrációhoz kötöttek (pl.: telefonszám, életkor). Ezt követően a „KÖVETKEZŐ 
LÉPÉS” gombra kattintva a Látogató eljut az Összesítés és befejezés oldalra, ahol 
ellenőrizheti a regisztráció során megadott adatait, a kiválasztott rendezvényt. 
Amennyiben a Szervező az adott rendezvényhez hozzárendelte az általa alkalmazott 
szabályzatokat, tájékoztatókat (pl.: ÁSZF, adatkezelési tájékoztató) úgy ezen az 
oldalon a „RENDELÉS ELKÜLDÉSE” link felett található nyíl segítségével a Látogató 
ezt megismerheti. Ebben az esetben a regisztráció véglegesítése csak az adatkezelési 
tájékoztató elfogadásával lehetséges. Ezt követően a „RENDELÉS ELKÜLDÉSE” 
gombra kattintással a Látogató sikeresen regisztrál az adott rendezvényre.  

4.2. Amennyiben a Látogató mást szeretne regisztrálni az adott rendezvényre, akkor 
a személyes adatok megadását követően a „MÁSNAK VESZEM” gombra szükséges 
kattintania, ahol az általa kiválasztott személy nevének és e-mail címének 
megadásával tudja meghívni az adott személyt. A meghívott személy a meghívót 
tartalmazó e-mailben található linkre kattintva véglegesítheti a Rendezvényre történő 
regisztrációt akár látogatói fiók létrehozása nélkül is.  

4.3. Amennyiben a rendezvényre történő regisztráció visszterhes, úgy az előző 
pontban meghatározott lépések annyiban változnak, hogy a Látogató az általa 
kiválasztott jegytípusnál található „KOSÁRBA TESZ” linkre kattintva, majd utána a 
„FIZETÉS” lehetőségre kattintva jut el az személyes adatai megadásához. Az előző 
pontban meghatározottak szerint itt is lehetősége van a Látogatónak arra, hogy 
másnak vegyen jegyet. Az előző pontban felsorolt adatok kitöltése után a Látogató 
eljut a számlázási adatok kitöltéséhez (a Látogatónak lehetősége van céges számla 
igénybevételére is), a fizetési mód kiválasztása után áttekintheti a fizetendő tételek 
listáját. A fizetési módokat tartalmazó fizetési felület – a Szervező által beállított jogi 
dokumentumok elfogadása vagy megismerése után – a „„BEFEJEZÉS ÉS FIZETÉS” 
gombra kattintva jelenik meg. A szükséges adatok kitöltését követően a Látogató itt 
fizetheti meg az általa választott jegyár kért összegét. 

A Weboldalon igénybe vehető fizetési módok:  

- SimplePay: A fizetés folyamata megegyezik a bankok hasonló szolgáltatásainál 
kínált eljárással: internetes fizetés közben a SimplePay opciót választva, majd a 
bankkártya adatokat megadva jut el a vásárló a termék vagy szolgáltatás 
megszerzéséig. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el.  A felhasználó 
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kártyabirtokos biztonságát szem előtt tartva a SimplePay folyamatosan figyeli a 
tranzakciókat, így garantálva az online fizetési folyamat biztonságát. A tranzakció 
lépései az alábbi link alatt érhetők el: 

https://simplepay.hu/vasarloknak/ 

- Barion: Ebben az esetben az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén 
keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A 
szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló 
intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. 

- PayPal: A PayPal bármely e-mail-címmel rendelkező vállalkozás vagy 
magánszemély számára lehetővé teszi a kifizetések biztonságos, kényelmes és 
költséghatékony online küldését és fogadását. Hálózatuk bankszámlák és hitelkártyák 
meglévő pénzügyi infrastruktúrájára épül, és globális, valós idejű fizetési megoldást 
biztosít. Termékük ideális kisvállalkozások, online kereskedők, magánszemélyek és 
mindenki számára, akik igényeit a hagyományos fizetési mechanizmusok nem 
szolgálják ki kellőképp. 

További információk: https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/home 

- Átutalás: A Weboldalon az átutalásos fizetési opció kiválasztása esetén a Látogató 
egy díjbekérő formájában kapja meg az utalási paramétereket, melyet egy összegben 
tud kiegyenlíteni. A megrendelést tartalmazó jegyek foglalásba kerülnek. A 
kiegyenlítést követően előlegszámlát, majd az esemény napján végszámlát állít ki a 
rendszer a vásárló számára. Amennyiben a megadott fizetési határidő lejárta előtt nem 
érkezik meg a díjbekérőben feltüntetett számlaszámra az adott megrendelés 
ellenértéke, a Szolgáltató jogosult elvetni a megrendelést, melyről értesítést küld a 
vásárlónak és egyúttal a lefoglalt jegyek felszabadításra kerülnek. A fizetési határidőn 
túli befizetések feldolgozására nincs lehetőség, ebben az esetben új megrendelés 
leadása szükséges. 

4.4. A jegyvásárlást követően a Látogatónak lehetősége van a Rendezvényekhez 
tartozó programokra történő jelentkezésre a még szabad férőhelyek mértékéig (ezt 
követően várólistára lehet feliratkozni). 

4.5. A Látogató miután (jegytípustól függően) ingyenesen megigényelte vagy 
visszterhesen megvásárolta a jegyét, úgy tud részt venni az adott eseményen, ha a 
számára e-mail útján eljuttatott és a Weboldalról is letölthető QR kódot tartalmazó 
jegyét beléptetéskor a Szervezőnek vagy a szervező érdekkörében eljáró személynek 
bemutatja. A jegyek esetleges átruházására kizárólag a Szervező döntése és a 
Szervezőnek megküldött igény alapján van lehetőség. 

 

5. Szolgáltató felelőssége 
5.1. A Látogató sikeres regisztrációja valamely rendezvényre kizárólag a Látogató és 
a Szervező vonatkozásában keletkeztet szerződéses viszonyt a Rendezvényen 
nyújtott szolgáltatásokkal és a rendezvény látogatására való jogosultsággal 
kapcsolatban. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló  2001. évi CVIII. 
törvény (a továbbiakban: Elker. tv..) 2. § l) pont le) alpontja alapján a Szolgáltató 
tevékenysége alapján közvetítő szolgáltatónak, azon belül alkalmazásszolgáltatónak 
minősül.  
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5.2. Szolgáltató nem minősül a Rendezvény szervezőjének vagy társszervezőjének 
vagy a szervezésben vagy a lebonyolításban tevőlegesen közreműködő félnek, így 
kizárja a felelősséget a Rendezvény elmaradása, nem megfelelő megrendezése 
(ideértve pl.: lemondás, időpontmódosítás) miatti esetleges, Látogató oldalán 
felmerülő károkért, úgyszintén a Rendezvényen bekövetkező bármilyen nemű kárért. 
Látogató nem követelheti a Szolgáltatótól az elmaradt esemény miatt az általa 
megvásárolt jegy árának visszatérítését, tekintettel arra, hogy azoknak nem 
Szolgáltató az eladója. Rendezvény elmaradása esetén a jegyek visszaváltásának 
folyamatát, helyszínét, határidejét a Szervező dönti el és kommunikálja Látogatók felé, 
a visszaváltás megvalósulásáért kizárólag Szervező a felelős. 

5.3. A Szolgáltató a más által rendelkezésre bocsátott, és az általa nyújtott információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatással továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett 
információért nem felel.  

5.4. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, 
hozzáférhetővé tett információt, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy 
körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak. 

5.5. A Szolgáltató nem felel az információ eltávolítása vagy hozzáférés nem 
biztosítása révén keletkezett jogsérelemért, amennyiben a Elker. tv. 7-11. § vagy a 13. 
§ szerint járt el. 

5.6. A Szolgáltató kizár mindennemű szavatossági igényt a Weboldal működésével, 
specifikációjával és funkcióival kapcsolatban. A Szervező kockázata, hogy a Weboldal 
az ÁSZF elfogadásakor számára megfelel, annak működése, specifikációja és funkciói 
számára kielégítőek. A szavatossági igények jelen pont szerinti kizárása nem 
vonatkozik a fogyasztónak minősülő Látogatóval kötött szerződésekre. 

  
6. Fogyasztóvédelmi rendelkezések  
 
6.1. Jelen pontban foglalt fogyasztóvédelmi rendelkezések, abban az esetben 
alkalmazandóak, amennyiben a Látogató a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény (továbbiakban Ptk.) 8:1 § (1) bekezdés 3. pont szerint, a szakmája, önálló 
foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyként 
regisztrál a Weboldalra.	
 
6.2. A Látogató panaszait írásban az alábbi címekre küldött levélben/emailben teheti 
meg: 

 
levélben: 9113 Koroncó, Kelta utca 12. 
e-mailben: hello@ticketninja.io 

Az írásbeli panaszokat beérkezésüket követően 30 napon belül megvizsgáljuk és 
érdemben megválaszoljuk. Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet, úgy az illetékes 
fogyasztóvédelmi hatósághoz, békéltető testülethez vagy bírósághoz fordulhat 
panaszával. 

6.3. Amennyiben a Szolgáltató és a Látogató között esetlegesen fennálló fogyasztói 
jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi 
jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Látogató számára: 
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Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Látogató fogyasztói 
jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes 
fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a 
fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. 

Békéltető testület igénybevétele: A szolgáltatások minőségével, biztonságosságával 
és a megfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével 
és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése 
céljából a Látogató eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye 
szerint illetékes békéltető testületnél, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint 
illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. 

Békéltető testület a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § a) pont 
alapján nem csak a Ptk. szerint meghatározott fogyasztó veheti igénybe, hanem az 
önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében 
eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, 
lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás, amely árut vesz, rendel, kap, 
használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, 
ajánlat címzettje. A hivatkozott jogszabályi rendelkezés alapján a belső piacon belül a 
vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan 
területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni 
fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 
2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. február 28-i (EU) 2018/302 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2018/302 rendelet] 
alkalmazásában fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az (EU) 2018/302 
rendelet szerint vevőnek minősülő vállalkozás is. 

A Szolgáltató köteles a Békéltető testületi eljárásokban részt venni. Jelen pont 
vonatkozásában együttműködésnek minősülhet a válaszirat küldése is a 
fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 29. § (11) bekezdése szerinti 
esetben. 

Győr-Moson-Sopron megyei Békéltető Testület elérhetőségei: 

Cím: 9021 Győr, Szent István u. 10/A. 
Telefon: 06-96-520-217 
Fax: 06-96-316-218 
Email: bekeltetotestulet@gymskik.hu 
web: www.gymskik.hu 

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén 
a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat 
elektronikusan rendezni tudják az alábbi linken elérhető online platformon keresztül 
beadott elektronikus panasz útján: 
https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show 

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online 
adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó 
és kereskedő közötti jogvitákban. 

Bírósági eljárás. A Látogató jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének 
bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk., valamint a Polgári 
Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint. 
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6.4 A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló. 
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 4. § 8. pontja szerint 
a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő 
bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a fogyasztó részére 
szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a fogyasztó pedig megfizeti, 
vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás ellenértékét. Tekintettel arra, hogy 
Szolgáltató és Látogató között a Weboldal használatára létrejövő szerződés ingyenes 
(továbbá a Szolgáltató nem minősül az adott Rendezvény szervezőjének), így e 
szerződésre a Korm. rendelet 20. § (1) bekezdésben meghatározott indokolás nélküli 
elállási vagy felmondási jog nem vonatkozik, ugyanakkor a jelen ÁSZF 3.2. pontjában 
meghatározottak alapján a Látogató kérésére Szolgáltató törli a Látogató fiókját, 
amivel a közöttük létrejövő szerződés megszűnik. Tekintettel a szolgáltatás jellegére 
és a már megvásárolt jegyek felhasználásának biztosítására a Látogatói fiók törlésére 
csak akkor kerülhet sor, ha a Látogató nem rendelkezik visszterhesen megvásárolt 
jeggyel. 

6.5. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló. 
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés o) pont alapján Szolgáltató 
tájékoztatja a Látogatót, hogy a Szolgáltatónál nem áll rendelkezésre a fogyasztókkal 
szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti 
magatartási kódex. A hatékony fogyasztói tájékoztatásnak eleget téve, Szolgáltató 
jelen pontban biztosítja a Látogatónak, az őt megillető jogok gyakorlása és 
kötelezettségei teljesítéséhez szükséges jogszabályok megnevezéseit és 
elérhetőségeit.  

• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300005.tv 

• a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat 
tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény 
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800047.tv 

• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. 
évi CVIII törvény https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100108.tv 

• a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 
szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400045.kor 

• a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700155.tv 
 

7. Szellemi alkotáshoz fűződő jogok 
7.1. A Weboldal egésze és minden eleme szerzői jogi védelem alatt áll. A Weboldal és 
a Weboldalon elérhető tartalom, szerzői mű, illetve más szellemi alkotás - grafikai 
megoldás, grafika, honlap szerkezete, a honlapon elérhető információ, 
adatfeldolgozási elv, stb. - szerzői jogi jogosultja, vagy a feljogosított felhasználója a 
Szolgáltató. A Weboldalon elérhető és a Látogató által igénybe vehető 
szolgáltatásokat biztosító felhő alapú Szoftver (továbbiakban: Szoftver) kizárólagos 
szerzői jogi jogosultja Szolgáltató. 

7.2. Látogató a Weboldalon található szolgáltatások igénybevételével felhasználási 
engedélyt szerez a Szoftver használatára. A felhasználási engedély kizárólag az adott 
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Látogatót jogosítja, az át nem engedhető, terjedelmében és időtartamában is a 
Weboldal szolgáltatásainak használatához kötődik, azaz korlátozott. 

7.3. A Weboldalt alkotó és a weboldalon elérhető szerzői jog által védett szellemi 
alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem 
használhatók fel (ide nem értve a 7.2. pontban meghatározottakat), nem 
hasznosíthatók, sokszorosíthatók vagy tárolhatók. 

 

8. Egyéb rendelkezések 
8.1. A Weboldal használata és az azon elérhető szolgáltatások igénybevétele 
feltételezi a Szervező részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét 
és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.  

8.2. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani a 
Látogatók tájékoztatása mellett. Az ÁSZF megváltoztatása a fogyasztónak minősülő 
Látogató számára nem teheti a teljesítést terhesebbé, továbbá nem érintheti a 
fogyasztó már megszerzett jogait. 

8.3. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló. 
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. §-ban foglalt tájékoztatási kötelezettségnek a 
Szolgáltató jelen ÁSZF útján eleget tett. 

8.4. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdés 5. 
pontja szerint meghatározott fogyasztónak nem minősülő Látogató esetében 
valamennyi, a jelen Általános Szerződési Feltételekből származó, vagy az azzal 
kapcsolatos vita esetén a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság kizárólagosan 
illetékes. 

A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás 
kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges a jogvita 
rendezésére, szerződő felek – hatáskörtől függően – a Győri Járásbíróság és a Győri 
Törvényszék illetékességét kötik ki. E kikötés nem vonatkozik azon perekre, 
amelyeknek akár felperese, akár alperese fogyasztó.  

8.5. A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződések 
harmadik személyekre történő átruházására. Látogató az ÁSZF elfogadásával a 
Szolgáltatóval kötött szerződésének átruházásához kifejezetten hozzájárul és 
tudomásul veszi, hogy a szerződésének átruházását követően a szolgáltatást a 
szerződésbe a Szolgáltató helyébe lépő fél fogja nyújtani. 

8.6. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezései 
irányadóak. Amennyiben Látogató a szerződést a Weboldal magyar nyelvű felületén, 
a magyar nyelvű ÁSZF elfogadásával kötötte, úgy a szerződés értelmezésénél a 
magyar nyelvű szövegváltozat irányadó. Amennyiben Szervező a szerződést a 
Weboldal angol nyelvű felületén, az angol nyelvű ÁSZF elfogadásával kötötte, úgy a 
szerződés értelmezésénél az angol nyelvű szövegváltozat irányadó. 

8.7. Jelen ÁSZF 2022.12.19. napján lép hatályba.  

Koroncó, 2022.12.16. 


