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1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

1.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) megismerése előtt nyomatékosan 

szeretnénk felhívni tisztelt Megbízóink figyelmét arra, hogy a jelen dokumentum az InVenturio 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 6722 Szeged, Mérey utca 6/B.; cégjegyzékszám: 

06-10-000491) által üzemeltetett www.olcsobbat.hu, www.kirakat.hu weboldalak általános szerződési 

feltételeit tartalmazza. Ezen rendelkezésektől a Társaságnak eltérni nem áll módjában, és az itt 

rögzítettek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Hatodik Könyv XV. fejezetének 

rendelkezései alapján általános szerződési feltételeknek minősülnek és a felek jogviszonyában 

kötelező erővel bírnak. 

2. FELEK MEGHATÁROZÁSA 

2.1 Szolgáltató 

A www.olcsobbat.hu és a, www.kirakat.hu honlapok (a továbbiakban: „Portálok”) az InVenturio 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 6722 Szeged, Mérey utca 6/B.; cégjegyzékszám: 06-

10-000491; adószám:  24711199-2-06; a továbbiakban: „Társaság” vagy „Szolgáltató”) tulajdona. 

2.2 Megbízó 

Jelen ÁSZF alkalmazásában megbízó az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel 

nem rendelkező gazdasági társaság, akivel a Szolgáltató ár-összehasonlítási szolgáltatás 

igénybevételére - jelen ÁSZF és az egyedi megbízási szerződésben meghatározott feltételek szerint - 

jogviszonyt hoz létre (a továbbiakban: „Megbízó”; a Szolgáltató és a Megbízó a továbbiakban 

együttesen: „Felek”). Tekintettel arra, hogy a Portálok ár-összehasonlítással foglalkoznak, melyek a 

regisztrált webáruházak ajánlatainak árait, valamint kínálatát hasonlítják össze, ezzel segítve a 

látogatók/fogyasztók tájékozódását és döntését vásárlás előtt, Megbízónk internetes webáruházat 

üzemeltető e körben gazdasági vagy szakmai tevékenysége keretében eljáró, és ezáltal fogyasztónak 

nem minősülő természetes vagy jogi személy lehet.  

3. AZ ÁSZF ALKALMAZÁSI KÖRE 

3.1 A Társaság és Megbízó között fennálló ár-összehasonlítási szolgáltatás igénybevételére irányuló 

megbízási jogviszonyra vonatkozó szabályok összességét a jelen ÁSZF, az egyedi megbízási 

szerződések és a vonatkozó jogszabályok együttesen tartalmazzák. 

4. A SZOLGÁLTATÁS TÁRGYA 

4.1 Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások keretében vállalja a tulajdonában lévő ár-összehasonlító 

internetes Portálokon a Megbízó megadott elérhetőségeinek és termékeinek rendszerezett 

megjelenítését, így az ezen portálokon történő reklámozását, illetve, amennyiben lehetséges, a Google 

felületein történő hirdetések – jellemzően Shopping hirdetések – elhelyezését és futtatását. Szolgáltató 

a megnevezett szolgáltatásait, mint átkattintás alapú reklám szolgáltatásokat számlázza ki a Megbízó 

részére. A kiállított számlák a Google Shopping hirdetések esetén közvetített szolgáltatást 

tartalmaznak. 

4.2 Szolgáltató a megjelenítés érdekében vállalja, hogy a Megbízó által rendelkezésre bocsátott adatokat 

(elérhetőségek és termék adatok; a továbbiakban: „Termék Adatok”) feldolgozza és 

termékadatbázisához illeszti. 

4.3 A termékek a Portálokon alapértelmezetten, Szolgáltató egyedi algoritmusa alapján jelennek meg, 

azonban böngészés közben lehetőség van egyedi szűrési paraméterek beállítására is. Szolgáltató a 

Portálok oldalain lehetőséget biztosít kiemelt, licitálással változtatható megjelenésre, melynek 

részletes leírása ebben a menüpontban olvasható: 

https://partnerportal.olcsobbat.hu/static/kiemelesek_termeklista. 

http://www.olcsobbat.hu/
http://www.kirakat.hu/
http://www.olcsobbat.hu/
http://www.kirakat.hu/
https://partnerportal.olcsobbat.hu/static/kiemelesek_termeklista
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5. TERMÉKADATBÁZIS 

5.1 A termékadatbázis koncepciója 

Szolgáltató a Portálok látogatói számára az áttekinthetőség kedvéért különböző termékosztályokat 

definiál, akként, hogy a Termék Adatok alapján - azok feldolgozása során - Szolgáltató valamennyi 

terméket az alábbiakban részletezett három osztály egyikébe sorolja: 

a) Egyedi, beazonosítható, összehasonlítható termék 

Azon termékek, amelyeket termékkódjuk vagy nevük alapján egyértelműen be lehet 

azonosítani. 

b) Gyűjtőtermék 

Azon termékek, amelyek neve vagy azonosítója nem teszi lehetővé az egyértelmű besorolást, 

így más, hasonló termékekkel együtt kerül besorolásra. 

c) Nem besorolt termék 

Azon termékek, amelyek feldolgozásuk pillanatában jellegükből adódóan semmilyen más 

termékkel nem hasonlíthatóak össze és/vagy azok termékkategóriája nem állapítható meg. 

Szolgáltató jogosult a termékeket külön indoklás nélkül át- és besorolni. 

5.2 A termékadatbázis és a kategóriarendszer karbantartása 

Szolgáltatónak törekednie kell, hogy a Portálokon a termék- és kategória-rendszerét legjobb tudása 

szerint karbantartsa, mely magában foglalja a termékekhez tartozó adatlapok (Termék Adatok) 

feltöltését és az új technológiák és termékek megjelenésekor szükségessé váló új kategóriák 

létrehozását. 

6. SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

6.1 Termék Adatok első feldolgozási határideje 

Szolgáltató vállalja, hogy Megbízó által rendelkezésére bocsátott Termék Adatokat legfeljebb 5 (öt) 

munkanapon belül feldolgozza és termékadatbázisához illeszti, illetve, ha az adatok minősége vagy 

tartalma nem megfelelő, azt jelzi Megbízó felé. 

6.2 Termék Adatok folyamatos feldolgozási határideje 

Szolgáltató vállalja, hogy minden nap egyszer beolvassa Megbízó által rendelkezésére bocsátott 

Termék Adatokat, azzal, hogy az árváltozásokat azonnal, míg a termékadatbázist érintő egyéb 

változásokat a változást követően legfeljebb 5 (öt) munkanapon belül dolgozza fel. 

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy egyáltalán nem, vagy 5 (öt) munkanapos határidőn túl dolgozza 

fel mindazon termékek vonatkozásában átadott Termék Adatokat, amelyek az átadott adatok alapján 

automatizáltan vagy algoritmus alapján nem kategorizálhatóak, nem összepárosíthatóak, ill. a 5.1b) 

pontban meghatározott gyűjtőtermékek vagy a 5.1c)pont szerinti nem besorolható termékeknek 

minősülnek. 

6.3 Rendelkezésre állás 

Szolgáltató vállalja, hogy az általa üzemeltett rendszer rendelkezésre állása 97%. Szolgáltatót a fenti 

6.1 és 6.2 pontokban meghatározott határidők tartása tekintetében nem terheli felelősség az olyan 

teljesítést akadályozó események bekövetkezésekor, amelyek az internet sajátos jellegéből fakadóan 

lépnek fel, különös tekintettel az internet hálózaton előforduló olyan forgalmi, technikai vagy egyéb 

körülményekért, amelyek az internet működésével együtt járnak. 
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6.4 Támogatás 

Szolgáltató vállalja, hogy az integrációhoz szükséges programozási feladat elvégzéséhez szükséges 

összes dokumentumot a Megbízó rendelkezésére bocsátja. A Megbízó által üzemeltetett webshopok 

Portálokon történő regisztrációs felülethez (a továbbiakban: „Bolt-adminisztrációs Felület”) 

szükséges belépési adatokat Szolgáltató rendszere automatikus e-mailben juttatja el Megbízó számára 

a megadott e-mail címekre. Szolgáltató vállalja, hogy technikai segítségnyújtást biztosít Megbízó 

számára bármilyen a rendszert érintő kérdésben. A hibát vagy kérdését Megbízó e-mail útján 

jelezheti Szolgáltató számára, aki vállalja, hogy legkésőbb 3 (három) munkanapon belül reagál a 

megkeresésre. 

6.5 Statisztika 

Szolgáltató vállalja, hogy a Megbízó számára részletes, valós idejű átkattintási statisztikát biztosít 

Bolt-adminisztrációs Felületén (https://partnerportal.olcsobbat.hu/) keresztül és/vagy napi e-mail 

riport formájában. 

6.6 Boltértékelések 

A Szolgáltató ár-összehasonlító rendszerében a felhasználók véleményezhetik Szolgáltató partnereit 

(Megbízót, Megbízó webáruházait). Szolgáltató vállalja, hogy a rendszer mindenkori felhasználási 

feltételeit betartatja, az azt megszegő felhasználókat és értékeléseket azonnal törli a rendszerből. 

Szolgáltató vállalja, hogy a Megbízó érdekeit esetlegesen sértő boltértékelésekre Szolgáltató számára 

a bolt-adminisztrációs rendszeren keresztül reagálási lehetőséget biztosít. Az itt rögzített reakciók 

minden esetben megjelennek a rendszerben az adott boltértékelés mellett. Szolgáltató fenntartja a 

jogot, hogy a beérkező értékelések alapján Megbízó webáruházának megjelenését a domain cím 

alapján átmenetileg vagy véglegesen felfüggessze. Szolgáltató a beérkezett értékeléseket csak az 

értékelő kérésére (azonos e-mail címről érkező kérés) vagy abban az esetben törli, amennyiben 

Megbízó kétséget kizáróan bizonyítani tudja, hogy az értékelést író hozzájárult véleménye törléséhez. 

6.7 Shopping kampányok 

Szolgáltató Megbízó nevében úgynevezett Shopping hirdetéseket futtathat, melyek megjelenése és 

leírása az alábbi a linken olvasható (a továbbiakban: „Shopping Kampányok”): 

https://support.google.com/google-ads/answer/2454022?hl=hu  

Szolgáltató egyéb szolgáltatásai teljesítését a Shopping Kampányokban való részvételhez kötheti. A 

Shopping Kampányok díjszabása eltér Szolgáltató egyéb díjszabásától (8.1 pont). A Shopping 

Kampányok díjszabása részben Megbízó Portálokon teljesült átlagos átkattintásai árához igazodik, 

mely szerint várhatóan átlagosan nem lesz magasabb egy, a Shopping Kampányból érkező átkattintás 

ára, mint a Portálokról érkező átkattintások átlagos ára, de várhatóan minimum átlagosan 20 

kredit/átkattintás. 

6.8 Egyéb rendelkezések 

Szolgáltató jogosult a Portáljain előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor, bármilyen változtatást 

végrehajtani. Szolgáltató jogosult továbbá a Portálokat más domain név alá áthelyezni. 

https://partnerportal.olcsobbat.hu/
https://support.google.com/google-ads/answer/2454022?hl=hu
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Portálok olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira 

vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal 

felelősséget. 

 

 

7. MEGBÍZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

7.1 Internetes webshop üzemeltetése 

Ahogyan arra a 2.2 pontban is utaltunk, Szolgáltató ár-összehasonlító rendszerében internetes 

webáruházak szerepelnek. Erre tekintettel Megbízónak az egyedi megbízási szerződés megkötésekor 

rendelkeznie kell webáruházzal, és azt a szerződés időtartama alatt működtetni köteles. 

Internetes webáruháznak számít minden olyan, az internetről elérhető weboldal, amelyen rendelésre 

és vásárlásra van lehetőség. A webáruház üzemeltetéséhez szükséges minden engedély beszerzése és 

a működtetésből adódó minden felelősség Megbízót terheli. 

7.2 Terméklista elkészítése és annak rendszeres frissítése 

Megbízó köteles elkészíteni a https://partnerportal.olcsobbat.hu/static/productlist_upload oldalon 

elérhető specifikációban meghatározott terméklistát (a továbbiakban: „Terméklista”), és azt az általa 

megnevezett és Szolgáltató rendszerében rögzített internetes címen (URL) köteles elérhetővé tenni. 

Megbízó köteles a Terméklistában feltűntetni a saját webáruházában szereplő árakat, így az adott 

termék Terméklistában szereplő ára nem különbözhet a webáruházban feltűntetett ártól. A 

Terméklista hibás feltöltéséből (eltérő termékinformációk, hibás ár, stb.), annak késedelmes vagy 

elmaradó frissítéséből vagy annak teljes hiányából eredő téves információkért és az ebből eredő 

mindennemű kárért Megbízó felel. 

7.3 A webáruház adatainak megadása és frissítése 

Megbízó köteles a webáruházat érintő valamennyi kért adatot és információt a Bolt-adminisztrációs 

Felületen keresztül megadni. Megbízó vállalja, hogy a szerződés időtartama alatt minden a Bolt-

adminisztrációs Felületen megadott információt érintő megváltozott adatot haladéktalanul módosít. 

A Megbízó által tévesen megadott adatokból származó mindennemű kárért a Megbízó felel. 

7.4 Átadott termékinformációk felhasználhatósága 

Megbízó a Termék Adatok átadásával kifejezetten hozzájárul, hogy azok a Szolgáltató Portáljain 

megjelenjenek és azokat a szolgáltatás teljesítése érdekében, azzal összefüggésben a Portálokon 

korlátlanul felhasználja, és tudomásul veszi, hogy az átadott termékadatokat és 

terméktulajdonságokat a Szolgáltató korlátlanul és az együttműködés megszűnése után is 

használhatja az összes felületén, beleértve Portálokat és az InVenturio Zrt. egyéb felületeit 

7.5 Egyéb rendelkezések 

Amennyiben Megbízó a Portálokon vagy a Bolt-adminisztrációs felületen kifogásolható tartalmat 

észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása 

során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak 

módosítására. 

https://partnerportal.olcsobbat.hu/static/productlist_upload
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Az internet globális jellege miatt Megbízó elfogadja, hogy a szolgáltatás igénybevétele során a 

vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a szolgáltatás 

használatával összefüggő bármely tevékenység a Megbízó államának joga szerint nem megengedett, 

a használatért kizárólag Megbízót terheli a felelősség. 

 

 

8. A SZOLGÁLTATÁS DÍJSZABÁSA ÉS FIZETÉSI MÓDJAI 

8.1 Egyenleg és díjszabás 

Megbízó a szolgáltatásokat előre feltöltött kreditegyenleggel veheti igénybe. A kreditek számítása az 

alábbiak szerint történik: 

1 kredit = 1 nettó forint 

A legkisebb feltölthető kreditmennyiség 10.000 kredit. Az elszámolás átkattintás alapon történik, 

melynek díja az alábbi linken elérhető mindenkori árlistában található: 

http://www.olcsobbat.hu/boltoknak/araink/. Szolgáltató fenntartja az árváltoztatás jogát, amelyről 

Megbízót a megadott e-mail címén értesíti. Megbízó a befizetett krediteket 1 (egy) évig használhatja 

fel, ezt követően Szolgáltató a krediteket törölheti. Az 1 (egy) évnél régebben befizetett kreditek még 

az együttműködés és/vagy Megbízó tevékenységének megszűnése esetén sem kerülnek 

visszafizetésre. Az átkattintások mérését Szolgáltató AdServere (6.7. pontban részletezett Google 

Shopping kampányok esetében részben a Google AdServere) végzi, az abban megjelenő adatok a 

mérvadóak. Megbízó tudomásul veszi, hogy a működés technikai sajátosságai miatt kreditegyenlege 

mínuszba fordulhat (negatív egyenleg), mely Megbízót nem mentesíti fizetési kötelezettsége alól. A 

felhalmozott negatív egyenleg a következő kreditfeltöltés alkalmával kerül kompenzálásra. 

8.2 Kreditfeltöltés módjai 

Szolgáltató a kreditvásárlásra az alábbiakban meghatározott fizetési módokat biztosítja azzal, hogy 

fenntartja a jogot egyes fizetési módokat átmeneti korlátozására: 

a) Bankkártyás fizetés 

Az online fizetési rendszert a Simplepay biztosítja, amelynek 

részletes fizetési tájékoztatója az alábbi linken érhető el: 

https://simplepartner.hu/PaymentService/Fizetesi_tajekoztato.pdf 

A bankkártyás fizetés során lehetőség van a bankkártya adatok mentésére 

(Automatikus/Ismétlődő bankkártyás fizetés). A kártyaadatok a Simplepay rendszerében 

mentésre kerülnek, mely Szolgáltatónak lehetőséget nyújt, hogy a kreditegyenleg bizonyos 

szint alá csökkenése esetén automatikus kreditrendeléseket készítsen és ezek összegével a 

megadott bankkártyához tartozó bankszámlát megterhelje. A szolgáltatással kapcsolatos 

részletes információk az alábbi linken érhetőek el: 

https://partnerportal.olcsobbat.hu/static/ismetlodo-fizetes 

b) Banki átutalás 

Banki átutalás igénybevétele esetén a kreditigénylés megtörténte után kapott adatokkal 

legkésőbb 2 (kettő) munkanapon belül indítandó a banki átutalás. A kreditek az összeg 

beérkezését és könyvelését követően kerülnek jóváírásra. 

Banki átutalás esetén lehetőség van továbbá az „Azonnali átutalás” fizetési mód 

igénybevételére is, mely esetében a fizetési folyamat során megadott határidőn belül és a 

http://www.olcsobbat.hu/boltoknak/araink/
https://simplepartner.hu/PaymentService/Fizetesi_tajekoztato.pdf
https://partnerportal.olcsobbat.hu/static/ismetlodo-fizetes
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pontosan megadott adatokkal (kiemelten fontos a hibátlanul megadott közlemény) történő 

átutalás esetén a kreditek a bankkártyás fizetéshez hasonlóan legfeljebb 5 percen belül 

jóváírásra kerülnek. 

A hibás bankszámlaszámra történő vagy téves adatokkal indított utalásért mindennemű 

felelősség Megbízót terheli. 

Szolgáltató az átutalásokat (kivéve az „Azonnali átutalás”-sal indított fizetéseket) minden 

esetben az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11794008-24023373 számlaszámú bankszámlára várja. 

 

9. AZ ÁSZF HATÁLYA  

9.1 A jelen ÁSZF-et a Társaság határozatlan időre adja ki. Az ÁSZF rendelkezései a Társaság és a 

Megbízók közötti jogviszonyban az egyedi megbízási szerződések létrejöttétől alkalmazandók. 

9.2 A jelen ÁSZF személyi hatálya a Társaságra és a Megbízóra terjed ki. 

9.3 Az egyedi megbízási szerződések létrejöttének feltétele, hogy a Megbízó kifejezetten nyugtázza az 

ÁSZF elolvasását a dokumentumban foglalt általános szerződési feltételeket kifejezetten elfogadja. 

10. AZ ÁSZF EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA 

10.1 A Társaság jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan kiegészíteni, illetve módosítani, különösen új termék 

bevezetése, meglévő termék feltételeinek módosítása, díjtételek módosítása esetén A Társaság az 

ÁSZF módosításáról szóló hirdetményét – annak hatálybalépését legalább 8 (nyolc) nappal 

megelőzően – köteles a bolt-adminisztrációs felületen közzétenni. 

10.2 Megbízó felelőssége, hogy a módosítás tartalmát megismerje, illetve arról a Társaságnál vagy a 

Társaság honlapján tájékozódjon. 

10.3 Az ÁSZF változása a Társaság és a Megbízó között korábban létrejött, de még nem teljesített vagy 

még meg nem szűnt valamennyi jogviszonyra vonatkozik, és a közöttük fennálló jogviszonyok ennek 

megfelelően módosulnak, feltéve, hogy Megbízó a módosítást elfogadta. Az ÁSZF-módosítás 

Megbízó általi elfogadásának minősül és ebből kifolyólag a Társaság és a Megbízó közötti jogviszony 

ennek megfelelően a módosítás időpontjától módosul, amennyiben Megbízó a módosítás 

hatálybalépését követően a szolgáltatást továbbra is igénybe veszi, illetőleg Megbízó a módosítás 

Honlapon történt megjelenését követő 8 (nyolc) napon belül a Társaság felé írásban nem nyilatkozott 

kifejezetten úgy, hogy a módosítást nem fogadja el. 

10.4 Amennyiben Megbízó – a Társasághoz címzett írásbeli kifejezett nyilatkozatával – a tervezett 

módosítást nem fogadja el, úgy a Társaság jogosult a felek közötti jogviszonyt egyoldalúan azonnali 

hatállyal megszüntetni, vagy a jogviszonyt az ÁSZF módosítása előtti változatlan tartalommal 

hatályában fenntartani. 

10.5 Az ÁSZF nyilvános, azt a Szolgáltató honlapján bárki megtekintheti és megismerheti, ugyanakkor az 

ÁSZF a Társaság szellemi alkotása, az a hatályos jogszabályok alapján szerzői jogi védelem alatt áll.  

11. KÉZBESÍTÉS 

11.1 A Társaság részére szóló írásos küldeményeket a Társaság székhelyére, illetve a boltok@olcsobbat.hu 

e-mailcímre kell megküldeni. Társaság Megbízó kifejezett kérésére esetenként igazolást ad az adatok 

átvételéről. Az átvétel igazolásának minősül, ha az adatok másolatát a Társaság 

bélyegzőlenyomatával, felhatalmazott képviselője aláírásával és dátummal látja el. 

11.2 Társaság elérhetőségei az alábbiak: 

telefon: +36 30 594 4178 

e-mail: boltok@olcsobbat.hu 

posta: InVenturio Zrt. – 1055 Budapest, Vajkay utca 1.  
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12. PANASZÜGYINTÉZÉS ÉS EGYÉB JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK 

12.1 Megbízó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti 
elő: 

(a) levelezési cím: InVenturio Zrt.  

1055 Budapest, Vajkay utca 1. 

(b) e-mail:  boltok@olcsobbat.hu  

12.2 A Szolgáltató a panaszt a beérkezését követően 30 (harminc) napon belül köteles megvizsgálni és 
érdemben megválaszolni, továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Mebízóhoz eljusson. Ha a panaszt 
a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában 
megindokolni. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles 
5 (öt) évig megőrizni. 

13. A TÁRSASÁG JOGAI AZ INTERNETES FELÜLET TARTALMÁNAK VÉDELME ÉRDEKÉBEN 

13.1 A jelen ÁSZF és a Társaság szabályzatai, a Portálok a Társaság szellemi tulajdonát képezik. A 
Megbízó minden külön jogcselekmény nélkül, az ÁSZF elfogadásával egyidejűleg a Társaságnak a 
szellemi alkotáshoz fűződő vagyoni és személyhez fűződő jogait elismeri, és azokat köteles 
tiszteletben tartani. A Társaság a fentiek szerinti jogai sérelme esetén a szellemi alkotások védelmére 
vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően jogosult eljárni. 

13.2 A Társaság az általa legmegfelelőbb módon haladéktalanul szankcionálja a Portálok szolgáltatásaival 
szemben tanúsított jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységeket, amelyek különösen, de nem 
kizárólagosan az alábbiak lehetnek:  

(a) a szolgáltatás bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése;  

(b) a Társaság számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolás vagy behatolási 
kísérlet;  

(c) más Megbízókról információ gyűjtése jogosulatlan célokból;  

(d) a Portálok bármely részének újraformázása vagy szerkesztése;  

(e) olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek megsértik, visszaélnek vagy 
megszegik bármely más fél, illetőleg Harmadik Személyek szellemi alkotáshoz, 
nyilvánossághoz, magánélethez fűződő vagy egyéb más tulajdonosi jogát;  

(f) vírusok, férgek, hibák, trójai falovak vagy bármely más destruktív elemek közzététele 
vagy továbbítása;  

(g) olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes 
tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik.  

13.3 A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon Megbízók 
tárolt adatait, akik bármely más személy nevével, e-mail címével vagy más adatával, információjával 
visszaélnek, különösen, ha a Megbízó által a Portálokon keresztül megjelenített tartalom védjegyet 
sért. 
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14. IRÁNYADÓ JOG, JOGVITÁK RENDEZÉSE 

14.1 Az információs szolgáltatási jogviszonyra az ÁSZF és Magyarország jogszabályai az irányadók.  

14.2 Felek minden, a jelen ÁSZF-el kapcsolatos jogvitában alávetik magukat az általános perrendtartási 
szabályok szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességének.  

15. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

15.1 Ha bármilyen hatáskörrel rendelkező illetékes bíróság szerint az ÁSZF bármely rendelkezése 
érvénytelen, semmis vagy végrehajthatatlan lenne, úgy ez csak arra a rendelkezésre vonatkozik, és 
nem jelenti az egész dokumentum érvénytelenségét, semmisségét vagy végrehajthatatlanságát, és 
minden egyéb rendelkezés érvényben és hatályban marad. 

15.2 Az ÁSZF-ben, vagy jogszabály által biztosított valamely jog vagy jogorvoslat Társaság általi 
gyakorlásának elmulasztása nem jelenti az adott, vagy más jogról vagy jogorvoslatról való lemondást, 
továbbá ezen jog vagy jogorvoslat egyszeri vagy részleges gyakorlása sem gátolja meg az adott, vagy 
bármely más jog vagy jogorvoslat további gyakorlását. 

A jelen ÁSZF -et, és az annak részét képező figyelemfelhívást, valamint a Társaság adatvédelmi szabályzatát 
elolvastam és megértettem, azt elfogadom. 


