Általános Szerződési Feltételek
Kecskés István Ev. (Székhely: 4027 Debrecen, Nyár u. 1. 2/2., adószám: 67312542-1-29, (a
továbbiakban: Üzemeltető), hirdető ügyfelei (továbbiakban: Hirdető), illetve valamennyi
regisztrált és nem regisztrált igénybe vevő részére a jelen Általános Szerződési Feltételek
(továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a www.oltariszervezo.hu weboldalon (a továbbiakban:
Weboldal) igénybe vehető szolgáltatásokra vonatkozó alapvető jogokat és kötelezettségeket.
1.Jogi nyilatkozat:
1.1 A www.oltariszervezo.hu egy, az interneten elérhető adatbázis, melynek előállítója és
üzemeltetője Kecskés István Ev. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a
továbbiakban: Szjt.) 1. § (2) bekezdés c) pontja alapján a weblap és a hozzá tartozó teljes
dokumentáció a szerzői jogi védelem hatálya alatt áll, a Szjt. 84/A. § (1) bekezdése alapján
előállítójának hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy az adatbázis tartalmának egészét vagy
jelentős részét többszörözzék, vagy a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegyék.
A www.oltariszervezo.hu tulajdonosa a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését
követelheti. Kecskés István Ev. a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény, a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az Szjt. rendelkezései alapján él azon
jogával, hogy minden a szerzői jog sérelmével járó jogellenes magatartással szemben jogi úton
fellép.
2. Felhasználási feltételek:
2.1 Fogalmi meghatározások:
2.1.1 Hirdető: azon gazdasági társaság, aki a www.oltariszervezo.hu weboldalon Regisztrált a
„Szolgáltatói Regisztráció” alrész alatt, valamilyen terméket, szolgáltatást, gyártást, céget,
vállalkozást kínál, népszerűsít, hirdet.
2.1.2 Felhasználó: azon személy, aki a www.oltariszervezo.hu weboldalon Regisztrált a
„Felhasználó Regisztráció” alrész alatt, így jogosult a Hirdetőkkel kapcsolatba lépni, ajánlatot
kérni tőlük.
2.1.3 Látogató: azon személy, aki a www.oltariszervezo.hu weboldalon nem Regisztrált, vagy
nincs Bejelentkezve, bizonyos szolgáltatásokat és opciókat nem érhet el, csak Regisztráció után.
2.1.4 Hirdetés: A hirdető által közzétett, feltöltött valamennyi tartalom, információ, kép, videó
és egyéb anyag.
2.2 A www.oltariszervezo.hu weboldal oldalára történő belépéssel egyidejűleg a látogató
automatikusan elfogadja a www.oltariszervezo.hu felhasználási feltételeit. A weboldalt minden
igénybe vevő kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja. A weboldal
böngészésének megkezdésével valamennyi regisztrált és nem regisztrált felhasználó ráutaló
magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket. Jelen
felhasználási feltételek www.oltariszervezo.hu címen elérhető oldalra terjed ki. Jelen
felhasználási feltétel hatálya ellenkező kikötés hiányában nem terjed ki azon adatkezelésekre,
melyek az oldalon hirdető harmadik személyek hirdetéseihez kapcsolódnak, továbbá mindazon
weboldalakra és elektronikus felületekre, amelyekre hivatkozás vezet.

2.3 A www.oltariszervezo.hu weboldal tisztán szakmai tartalmú honlap. Társadalmi, szociális
és politikai célokra, vallási meggyőződés terjesztésére nem használható, a politikai, vallási
érdekellentétek kinyilvánításának nem biztosít felületet a Weboldalt használók számára.
2.3.1. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy társadalmi szerveződések, szervezetek,
csoportok felhívását, hirdetését megjelenítse a weboldalon.
2.4 A www.oltariszervezo.hu weboldalon a Hirdető a weboldal design megjelenését elfogadja.
2.5 A www.oltariszervezo.hu weboldal alatt megjelenő valamennyi tartalom (szöveges
információk, design, szerkezet, képek, egyéb multimédia, stb.) Kecskés István Ev. szellemi
tulajdona, és a jogi nyilatkozatban megjelölt jogszabályi védelem alatt áll. A szerzői jogi
védelem a webcím alatt megjelenő olyan tartalom esetében, ahol a szerző, vagy a tartalom
tulajdonosa kifejezetten megjelenítésre kerül, a szerzői jogi védelem a tulajdonost, készítőt
illeti. Kecskés István Ev. mint az adatbázis előállítójának és üzemeltetőjének előzetes írásbeli
hozzájárulása nélkül tilos a webcím egészének, vagy bármely jelentéktelen részének is a
lemásolása, tükrözése, nyilvánosság számára történő terjesztése, nyilvánossághoz történő
közvetítése, terjesztése adásvétellel vagy a tulajdonjog más módon történő átruházásával való
forgalomba hozatallal, értékesítéssel és bérbeadással. Kecskés István Ev. előzetes és írásbeli
hozzájárulása nélkül ismételten és rendszeresen sem másolható ki, illetve nem hasznosítható
újra az adatbázis tartalmának jelentéktelen része sem, ha ez sérelmes az adatbázis rendes
felhasználására, vagy indokolatlanul károsítja az adatbázis előállítójának jogos érdekeit.
2.6 Bírósági, továbbá államigazgatási vagy más hatósági eljárásban bizonyítás céljára az
adatbázis tartalmának jelentős része is kimásolható vagy újrahasznosítható, a célnak megfelelő
módon és mértékig.
2.7 A www.oltariszervezo.hu weboldalról történő szerzői jogi védelem hatálya alatt álló
tartalmat eseti jelleggel átvenni előzetes írásbeli hozzájárulás után, kizárólag az eredeti tartalom
módosítása nélkül, és a weblapra történő egyértelmű hivatkozás alapján lehetséges.
2.8 Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a weboldal
üzemeltetéséhez használt szerverek leállását, túlterhelését célozza, vagy azt eredményezheti,
vagy amely egyébként veszélyezteti vagy veszélyeztetheti a weboldal működtetését! Tilos
továbbá minden olyan tevékenység, amely a szerverek és az azon használt rendszerek feltörését,
adatok megváltoztatását, vagy ellopását eredményezheti. Továbbá tilos bármilyen olyan
tevékenység, megnyilvánulás, amely a weboldal jó hírnévhez való jogát, gazdasági érdekeit
sérti.
3. Felelősség:
3.1 A www.oltariszervezo.hu weboldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, annak
bárminemű igénybevétele valamennyi igénybe vevő saját kockázata és felelőssége. A weboldal
az információk megosztása során a pontosságra és hitelességre törekszik, de a téves vagy
pontatlan tájékoztatásból fakadó esetleges károkért, különösen a felhasználók által feltöltött
tartalomért felelősséget nem vállal. Kecskés István Ev. mint ezen adatbázis előállítója és
üzemeltetője a weboldal vírusmentességét, a hiba és zavarmentes működést, és az azonnali
kijavítást nem garantálja, a weblap üzemeltetésében úgy jár el, ahogy az az adott helyzetben
általában elvárható. Törekszik a weboldal vírusmentességének a fenntartására, a weboldal
folyamatos üzemeltetésére. Kecskés István Ev. mint ezen adatbázis előállítója és fenntartója a

weboldal elérhetetlenségéből, megtekintéséből, tartalmának lementéséből, a szolgáltatások
elvárttól eltérő működéséből, az adatok törléséből vagy elvesztéséből eredő bármilyen kár
megtérítését kizárja.
3.2 A honlap és az azon szereplő funkciók/tájékoztatók számos olyan kapcsolódási pontot
(linket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók weboldalaira vezethetnek. Ezen szolgáltatók
adat,- és információvédelmi gyakorlatáért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.
3.3 Az Üzemeltető semmilyen módon nem felelős a folyamatokban előforduló, az alább
felsorolt pontokban foglalt eseményekből bekövetkezett hibákért és emiatt bekövetkezhető
érdeksérelemért, bármilyen okból is következtek be, így különösen:
3.3.1 az interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat (pl. vírus)
3.3.2 bármilyen, az internetes hálózatban előforduló hiba, ami megakadályozza a weboldal
akadálytalan működését, a kapcsolatfelvételt,
3.3.3 bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon,
3.3.4 bármely, papír, vagy elektronikus formában érkezett levél és bármilyen adat elvesztése,
3.3.5 bármely közreműködő szoftver nem megfelelő működése,
3.3.6 bármilyen program, illetve technikai hibából bekövetkezett esemény következményei,
3.3.7 bármely nem biztonságos vezetékes vagy vezeték nélküli hálózatról való kapcsolódás
okozta károkért.
3.3.8 Az Üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén vagy bármilyen olyan dologgal
kapcsolatos eseményért, ami nem az irányítása alatt áll, és amire közvetlen ráhatása nincs.
3.3.9 Az Üzemeltető nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy
direkt vagy indirekt, ami a weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be. Mindenkor a
Felhasználó/Hirdető/Látogató mint fogyasztó felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a
számítógépén tárolt adatait, szoftvereit és hardware-t a kártevőktől, behatolóktól.
3.4 Kecskés István Ev. mint ezen adatbázis előállítója és üzemeltetője a weboldal
felhasználóinak, (ide értve a regisztrált felhasználókat is) adataiban bekövetkezett károkért
felelősséget nem vállal. Kecskés István Ev. fenntartja magának a jogot, hogy a weboldalon
regisztrált Felhasználók és Hirdetők által feltöltött tartalmat kötelezettség nélkül, de esetenként,
vagy szükség szerint ellenőrizze. Az ellenőrzés elmulasztásából eredő károkért Kecskés István
Ev. felelősséggel nem tartozik, kivéve, ha arra bírósági vagy hatósági eljárás alapján kötelezett,
vagy ha a tartalom harmadik személynek okozott érdeksérelem folytán kártérítésre köteles. Ez
esetben azonban a weboldal üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy a tartalmat
feltöltővel szembeni vagyoni és nem vagyoni kárigényét érvényesítse.
3.5 Jelen általános szerződési feltételek valamennyi hirdetési szerződésre irányadók, feltéve,
hogy szerződő felek írásbeli megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik.
3.6 A weboldalon regisztrált felhasználók és hirdetők által feltöltött valamennyi tartalomért
(szöveges információk, design, szerkezet, képek, hirdetések, egyéb multimédia, stb.), továbbá
a felhasználók és hirdetők által feltöltött külső weboldalak tartalmáért Kecskés István Ev. a
felelősségét kizárja. Az ilyen tartalommal okozott károkért fennálló felelősség a tartalom
feltöltőjét terheli. A Hirdető által feltöltött tartalom valóságtartalmáért, pontosságáért,
hitelességéért felmerült minden kárért a felelősség a Hirdetőt terheli.

3.7 A weboldalon a Felhasználók és Hirdetők által feltöltött valamennyi tartalom (szöveges
információk, design, szerkezet, képek, hirdetések, egyéb multimédia, stb.) tárolási és
megjelenítési jogát a feltöltő a regisztráció megtörténtével határozatlan időtartamra átengedi
a www.oltariszervezo.hu, valamint a www.oltariszervezo.hu –hoz tartozó közösségi média
felületek részére (pl: Facebook, Instagram, e-mail). A www.oltariszervezo.hu üzemeltetője a
Felhasználók és Hirdetők által feltöltött tartalmat harmadik személynek át nem adhatja, nem
értékesítheti.
3.8 Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban:
Elkertv.) értelmében Üzemeltető szolgáltatásait igénybevevő Hirdető által rendelkezésre
bocsátott információk tekintetében Hirdető minősül szolgáltatónak. E törvény rendelkezései
szerint a szolgáltató felel az általa rendelkezésre bocsátott, jogszabályba ütköző tartalmú
információért.
3.9 A www.oltariszervezo.hu weboldal ugyanakkor kizár mindennemű felelősséget, így
különösen azon esetekben is, amikor a Hirdető vagy Felhasználó vagy Látogató:






harmadik fél, gazdasági társaság jó hírnévhez való jogát sérti
bűncselekményre buzdít, kép, videó, hanganyag, szöveges információ, hozzászólás,
hivatkozás, vagy bármilyen egyéb médium formájában
bizonyos társadalmi, vallási, etnikai csoport ellen buzdít, gyűlöletkeltő, kirekesztő, kép,
videó, hanganyag, szöveges információ, hozzászólás, hivatkozás, vagy bármilyen egyéb
médium formájában
pornográf, pedofil kép, videó anyagot tölt fel, vagy hivatkozást oszt meg
Magyarországon betiltott, vagy nem engedélyezett terméket, szolgáltatást, információt,
nézeteket, egyéb javakat kínál vagy propagál, népszerűsít.

3.9.1 Ezekben az esetekben a weboldal jogosult a Hirdető vagy Felhasználó, vagy Látogató
ezen megnyilvánulásait eltávolítani, indokolt esetben Regisztrációját törölni, minden
felelősséget a tartalom közzétevőjére hárít!
3.9.2 Az Üzemeltető megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy a weboldalhoz való
hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő
hibákért, mely a weboldal nem megfelelő működését és/vagy esetleges adatvesztést, weboldal
leállását, vagy lassulását okozza.
3.9.3 A Felhasználó érdeklődési körének megfelelően az Üzemeltető személyre szabott
reklámokat, ajánlásokat jeleníthet meg a honlap látogatása során letöltött oldalakon, amelyek
egyúttal számára hasznosabb, érdekesebb információkkal szolgálnak. Az Üzemeltető az így
tudomására jutott információkat felhasználja arra, hogy a weboldal látogatása során a letöltött
oldalakon megjelenő hirdetési csíkokon (banner) személyre szabott reklámok jelenjenek meg.
A hirdetési csíkok kiosztása gép által történik, így a kiosztás során személyes adatok nem
kerülnek átadásra, feldolgozásra, az adatok elemzése, vizsgálata nem szükséges.
4. A szolgáltatás tárgya, tartalma
4.1 A www.oltariszervezo.hu weboldal, mint interneten megjelenő felület célja egyes
foglalkoztatási ágakhoz tartozóan szubjektív, lehetőségeihez képest azonban részletes
tájékoztatás nyújtása a teljesség igénye nélkül, továbbá hirdetések számára felület

biztosítása. Kecskés István Ev. mint ezen adatbázis előállítója és üzemeltetője, a hirdetések
révén kívánja biztosítani, hogy a weboldalon feltöltött tartalom minél szélesebb körben legyen
elérhető.
4.2 A weboldal működése alapján egyes szolgáltatások az Elkertv. rendelkezései alapján
közvetítő szolgáltatásnak minősülhetnek. A www.oltariszervezo.hu mint közvetítő szolgáltató
az Elkertv. rendelkezéseivel összhangban nem ellenőrzi a szolgáltatás keretein belül
hozzáférhetővé tett információk tartalmát, a felelősségre vonatkozó szabályok a 3. pontban
kerültek rögzítésre.
4.3 Az Üzemeltető a weboldalon úgynevezett tevékenységeket hoz létre, melyek közül a
Hirdető profiljára, tevékenységére leginkább illő megnevezéseket a Hirdető kiválaszthatja, a
Hirdetéséhez rendelheti, melyek alapján a Felhasználók és Látogatók a keresés során
megtalálhatják a Hirdető hirdetését! Ugyanakkor az Üzemeltető fenntartja magának a jogot
arra, hogy a Hirdető által jogosulatlan előnyszerzés céljából a weboldal kereső rendszerének
befolyásolása okán az oda nem tartozó tevékenységeket a Hirdető hirdetéséből eltávolítsa!
4.3.1 Az üzemeltető továbbá fenntartja a jogot, hogy a tevékenységek listáját saját hatáskörben
módosítsa, bővítse, bizonyos újonnan javasolt, a weboldal profiljához nem igazodó
tevékenységek hozzáadását megtagadja.
4.3.2 A Hirdető felelőssége a számára releváns tevékenység elérhetőségének előzetes
ellenőrzése, az esetlegesen ebből fakadó károkért, hátrányokért a Hirdető felelős, az Üzemeltető
minden ilyen jellegű felelősséget kizár.
4.4 A hirdetések feltöltése a weboldalon biztosított felület és tárhely birtokában a Hirdető által
egyénileg és saját felelősségre történik, a Felelősség pontban és az ÁSZF bármely ide
vonatkozó részeinek figyelembevételével. A weboldal megtekintése és az azon történő keresés
ingyenesen és regisztráció nélkül történhet, (Látogató) azonban egyes szolgáltatások, illetve a
hirdetések kizárólag regisztrációt követően érhetők el.
4.5 A weboldal egyes szolgáltatások esetében kalkulátorokat alkalmaz. A kalkulátor a
beállított automatizmusok alapján a használó által kért paraméterek figyelembevételével
információkat generál, amely információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A kalkulátorok
számítási eredményeiért, a kalkulátor meghibásodásáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget
nem vállal.
4.6 A Hirdetők által a végzettségükre, saját foglalkozásukra, szakmai tapasztalatukra
vonatkozóan a weboldal üzemeltetője felelősséget nem vállal. Kecskés István Ev. mint
a www.oltariszervezo.hu üzemeltetője, kiáll a transzparencia mellett, és a weboldalon az
igénybe vett, Hirdetők által végzett munka szubjektív értékelésére biztosít felületet a
szolgáltatást vásárlók részére. A szolgáltatást vásárló saját értékelése során felel, a
véleménynyilvánítási korlátok figyelembe vétele mellett. A weboldal üzemeltetője fenntartja
magának a jogot, hogy minden harmadik személyt sértő bejegyzést töröljön.
5. Regisztráció
5.1 A weboldalra történő regisztráció történhet: Felhasználói Regisztráció és Szolgáltatói
Regisztráció formájában.

A Felhasználói Regisztráció esetén igénybe vétel előtt a regisztráció feltétele a regisztrációs ív
valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltése. A regisztrációs íven a Felhasználó
köteles megadni nevét, e-mail címét és jelszavát. A regisztráció során megadott adatokat
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kizárólag azonosítására, statisztikai célokra, továbbá a kapcsolattartásra használhatja fel.
Bármely egyéb jellegű felhasználás kizárólag a Felhasználó előzetes és írásbeli hozzájárulása
alapján lehetséges.
5.2 A hirdetések weboldalon történő elhelyezése kizárólag a Szolgáltatói Regisztráció alatt
elérhető regisztráció után történik. A regisztráció feltétele a regisztrációs ív valós adatokkal
történő, megfelelő és hiánytalan kitöltése. A regisztrációs ív során a Hirdető köteles megadni
az alábbi adatokat
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a www.oltariszervezo.hu weboldal üzemeltetője kizárólag azonosítására, statisztikai célokra,
továbbá a kapcsolattartásra használhatja fel. Bármely egyéb jellegű felhasználás kizárólag a
Hirdető előzetes és írásbeli hozzájárulása alapján lehetséges.
5.3 A regisztráció feltételeként a regisztráló jelen ÁSZF-et elfogadja. A Hirdető a
regisztrációval létrehozott saját profil kialakítása során a weboldal design megjelenését
elfogadja és igazodik ahhoz, egyébiránt a nyilvános megjelenítéséről és tartalmáról szabadon
dönthet.
5.4 A Regisztráció során vagy a későbbiekben megadott adatok valóságtartalmáért kizárólag az
adatokat szolgáltató Felhasználó/Hirdető felelős. A Felhasználó/Hirdető hibájából, jelszavának
harmadik személy által történő felhasználásból adódó károkért az Üzemeltető felelősséget nem
vállal. A Felhasználó hibájából történt hibás, téves adatbevitelből, megrendelés elírásból
származó károkért az Üzemeltető semmilyen felelősséget, visszafizetést, visszatérítést nem
vállal. A Hirdető hibás, téves megrendelésből fakadó kárt a Hirdető maga viseli, de az
Üzemeltető törekszik arra, hogy a tévesen megadott adatokat a Felhasználó/Hirdető az
Üzemeltetővel egyeztetve későbbiekben módosíthassa.
5.5 A weboldal Felhasználója által jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségek megszegése esetén
az Üzemeltető a regisztrációt törli. A Hirdető regisztrációjának törlését bármikor kérvényezheti.
5.5.1 A Hirdető vagy a Felhasználó ezen
kapcsolat@oltariszervezo.hu e-mail címre küldve.

igényét

e-mailben

jelezheti,

a

5.5.2 Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy Hirdető profil törlési kérelem esetén
biztonsági okokból a Hirdetőt egyéb elérhetőségein is (belső üzenet, e-mail, telefon) felkeresse,
újbóli megerősítésig törlési igényét a törlési igény valódiságának megerősítéséig késleltesse, az
esetleges külső forrásból származó Hirdető elleni, különféle visszaélések meggátolása végett.

5.5.3 Az Üzemeltető a Felhasználók esetén a törlési kérelmet követő 8 munkanapon belül
törlést végez el.
Hirdetői profil törlési kérelme esetén az esetleges biztonsági ellenőrzést, megkeresést és a
megerősített törlési igényt követően 30 munkanapon belül kell megtenni. Az Üzemeltető a
Hirdető profiljának és hirdetésének törlését, megerősítés után 8 munkanapon belül elvégzi.
5.5.4 Minden, a www.oltariszervezo.hu rendszerben történő Regisztráció törlés esetén a
regisztrált Felhasználó vagy Hirdető kijelenti, hogy tudatában van annak, hogy regisztráció
törlési igény esetén a weboldalon tárolt minden profilhoz tartozó adatot visszavonhatatlanul és
visszaállíthatatlanul töröl az Üzemeltető, további követeléssel nem él az Üzemeltető felé.
6. Regisztráció aktiválása
6.1 A weboldal regisztráció után úgynevezett aktiváló e-mail-t küld a regisztrált
Felhasználó/Hirdető, regisztráció során megadott e-mail címére.
A levélben található jelszóval aktiválódik a regisztráció és ezt követően érhető el a
Bejelentkezés funkció.
6.2 Amennyiben az aktivációs e-mail valamilyen ok folytán nem érkezik meg, vagy az
aktivációs jelszó nem aktiválja a profilt, úgy az Ügyfélszolgálatunkon, e-mailben kérhető az
aktiválás.
6.3 A regisztrált Felhasználónak/Hirdetőnek a regisztrációt követően 168 órája van arra, hogy
az aktivációs e-mailben található aktivációs jelszóval bejelentkezzen, ezzel aktiválva
regisztrációját. Ha 168 óra elteltével sem jelentkezik be, úgy azt követően a regisztrációját
töröljük. Amennyiben a regisztrált Felhasználó/Hirdető regisztráció után, 168 óra eltelte előtt
úgy dönt, hogy regisztrációját töröltetni szeretné, úgy regisztráció törlési igényét jelezheti
felénk
az
Ügyfélszolgálati
elérhetőségeink
valamelyikén,
az
oldal
alján
található Kapcsolat menüpont alatt.
7. Díjszabás
7.1 Az Üzemeltető lehetőséget biztosít a szolgáltatási díjak megtekintésére regisztráció nélkül
is.
7.2 Amennyiben a Hirdető az aktivált regisztrációt követő 31 napon belül kérvényezi
regisztrációjának törlését úgy az Üzemeltető a Hirdető profilját 8 munkanapon belül törli.
Regisztráció törlési igényét jelezheti felénk a kapcsolat@oltariszervezo.hu e-mail címen.
7.3 Amennyiben a Hirdető valamilyen okból díjfizetés után dönt úgy, hogy a hirdetési időszak
valamely részében töröltetni szeretné a Hirdetői fiókját, úgy az Üzemeltető díj visszafizetésre
nem kötelezhető.
8. Szolgáltatási csomagok
8.1 Kecskés István Ev. mint a www.oltariszervezo.hu weboldal üzemeltetője a Hirdetők
részére több szolgáltatási csomagot kínál a vevői igények minél szélesebb és magasabb szintű
kielégítése érdekében.

8.2 A Felhasználók és Látogatók részére a www.oltariszervezo.hu weboldalon történő
böngészés, és információk keresése ingyenes.
8.3 A Hirdetők a www.oltariszervezo.hu weboldalt regisztráció ellenében a „Regisztráció”-ra
vonatkozó szabályok szerint vehetik igénybe. Szolgáltatási díj ellenében a Hirdetők a tárgyévre
vonatkozóan jogosultak hirdetésük megjelenítésére. A Hirdetők a saját tartalmukat
módosíthatják, kiegészíthetik, bővíthetik. A weboldalon az egyszerre, egy időben és egy hirdető
által feltöltött tartalom (szöveges információk, design, szerkezet, képek, egyéb multimédia,
stb.) nem haladhatja meg a www.oltariszervezo.hu weboldal tárhelyén a 100 Mb-ot. A korlátot
meghaladó tárhelyet-igényelő tartalom feltöltés esetén Kecskés István Ev. mint
a www.oltariszervezo.hu weboldal üzemeltetője a tartalmat indoklás és előzetes értesítés nélkül
jogosult
törölni.
8.4 A Hirdető különféle kiegészítő hirdetési szolgáltatásokat vásárolhat a regisztrációja mellé.
9.Szolgáltatási díjak
9.1 Kecskés István Ev. mint a www.oltariszervezo.hu weboldal üzemeltetője, valamint a
Hirdetők közötti szolgáltatási díjak, a megkötött szerződésben kerülnek meghatározásra.
9.2 A szerződéses jogviszony Kecskés István Ev. mint a www.oltariszervezo.hu weboldal
üzemeltetője, és a Hirdetők/Felhasználók között a regisztráció napján lép hatályba. A
regisztráció a regisztrációs ív kitöltését követően elektronikus levélben elküldött jelszó
megerősítésével hatályos.
9.3 A szerződéses jogviszony alapján a Hirdetők a felek közötti szerződésben megállapított
szolgáltatási díj fizetésére kötelesek. A szolgáltatási díjat a Hirdető évente egy alkalommal,
bankkártyás fizetéssel köteles kiegyenlíteni, első alkalommal a regisztráció során, az azt követő
években a felek közötti szerződésben meghatározott határidőben.
10. Ajánlatkérés – Belső üzenetek
10.1 A Felhasználók úgynevezett Ajánlatkéréseket küldhetnek a Hirdetők felé.
10.2 Ajánlatkérésre a Hirdető adatlapján található „Üzenet elküldése” gombra kattintva van
lehetőség.
10.2.1 Az ajánlatkérésben az Ajánlatkérőnek meg kell adnia az alábbi adatokat:
- az ajánlatkérő neve
- email címe
- telefonszáma
- a rendezvény dátuma
- az ajánlatkérés részletezése
10.4 Az ajánlatkérés során kerülendő a trágár, a Hirdetőt sértő hangnem.
10.5 Az ajánlatkérés során megadott adatokat az Adatvédelmi nyilatkozattal összhangban, az
ott meghatározott módon és formában kezeljük.
10.6 Az ajánlatkéréseket az Üzemeltető 1 évig tárolja a weboldalon, azt követően törli.

10.8 Regisztrált Felhasználó ajánlatkérése során az Üzemeltető lehetőséget biztosít a
Felhasználónak, hogy a Hirdetővel a weboldalon keresztül egy ajánlatkérésen belül
üzenetváltásokat létesítsen.
10.9 A Hirdető a belső üzenetváltó felületen keresztül tud reagálni a Felhasználó
megkeresésére.
11. Értesítők
11.1 A weboldal a Felhasználók általi megkeresésekről és foglalásokról különféle értesítőket
küld a Hirdető felé.
11.6 Az Üzemeltető kizárja a felelősséget minden olyan meghiúsult értesítéssel kapcsolatban,
amely az alábbiak egyikének vagy egyszerre több feltételnek is eleget tesz, különös tekintettel
az alábbiakra:
-

sikertelen e-mail kézbesítés, mert a Hirdető nem adott meg értesítési e-mail címet,
sikertelen e-mail kézbesítés, mert a Hirdető hibásan adta meg értesítési e-mail címét,
sikertelen e-mail kézbesítés, mert a Hirdető e-mail postafiókja betelt,
sikertelen e-mail kézbesítés, mert az e-mail értesítőt a Hirdető által használt levelező
rendszer blokkolta,
sikertelen e-mail kézbesítés, mert az e-mail értesítő a továbbítás vagy fogadás során
megsérült,

12. Szakmai cikkek
12.3. Az Üzemeltető lehetőséget biztosít a Hirdetők részére, ún. Szakmai cikkek közzétételére,
melyért az Üzemeltető díjat számít fel a Hirdető felé.
12.4. A Szakmai cikkek publikálása, közzététele nem automatikus, az Üzemeltető fenntartja a
jogot, hogy bizonyos cikkek megjelenítését megtagadja, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a cikk
egyes tartalmi elemei nem igazodnak a www.oltariszervezo.hu profiljához, vagy úgy ítéli meg,
hogy az adott Szakmai cikk nem tartalmaz a Látogatók és Felhasználók számára érdekes,
értékes információt.
12.5. A Szakmai cikk szolgáltatás használatával a Hirdető beleegyezik, hogy a Szakmai cikk
tartalmaként a Hirdető, az általa már korábban megadott adatait közzétegyük, olyan formában
és adatokkal, mint ahogy a www.oltariszervezo.hu oldalon a Keresés eredményeként is
megjelenik.
12.6. A Szakmai cikk szolgáltatás igénybevételekor a Hirdető kijelenti, hogy mindennemű
szerzői jogi felelősséget visel, különös tekintettel az alábbiakra nézve:
12.6.1. A Szakmai cikk teljes szövege saját tulajdonú legyen, vagy a Hirdető engedéllyel kell
rendelkezzen, ha az más szerzőtől átvett.
12.6.2. A Szakmai cikkben esetlegesen felhasznált képeket, videókat, hanganyagot, grafikákat
a Hirdető készítette, vagy készíttette, illetve törvényes úton és bizonyíthatóan vásárolta, vagy
olyan képet használt fel, mely üzleti célra is ingyenesen felhasználható,

12.6.3. A Szakmai cikkben esetlegesen felhasznált oltalom alatt álló védjegyeket
bizonyíthatóan törvényesen szerepelteti.
12.7. Az Üzemeltető kijelenti, hogy ezek vizsgálatára nem rendelkezik megfelelő
infrastruktúrával és jogkörrel, így minden felelősséget a Hirdetőre hárít.
12.8. Az Üzemeltető felhívja a Hirdetők figyelmét, hogy az interneten hozzáférhető
írott/kép/videó/hang/egyéb –anyag térítés mentes elérhetősége nem jelenti azt, hogy az adott
médium szabadon felhasználható lenne.
12.9. A Hirdető a szolgáltatás használatával kijelenti, hogy mindennemű szerzői jogi, büntető
jogi, felelősség kizárólag a Hirdetőt terheli esetleges jogvita esetén.
13. Garanciák
13.1 Az Üzemeltető a Hirdetők elégedettségének és bizalmának növelés érdekében különböző
garanciákat határoz meg. Ezen garanciákról a weboldal alsó részében található Garanciák
menüpont alatt érhető el információ.
14. Hirdetések törlése, korlátozása
Kecskés István Ev. mint a www.oltariszervezo.hu weboldal üzemeltetője előzetes értesítés
nélkül jogosult jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek alapján a Hirdető által feltöltött
tartalom (szöveges információk, design, szerkezet, képek, egyéb multimédia, komment,
vélemény stb.) törlésére, ha annak megjelenítése jelen ÁSZF-ben elfogadott szabályokba
ütközik, harmadik személy jogát sérti vagy sértheti, továbbá büntetőeljárás alapjául szolgáló
cselekmény elkövetésében, fennállásában áll.
Kecskés István Ev. mint a www.oltariszervezo.hu weboldal üzemeltetője előzetes értesítés
nélkül jogosult valamennyi trágár, közízlést- vagy jogszabályt sértő adatokat, információkat,
képeket, fájlokat, illetve megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő
tartalmat törölni.
Kecskés István Ev. mint a www.oltariszervezo.hu weboldal üzemeltetője előzetes értesítés
nélkül jogosult a politikai, vallási jellegű tartalom, vélemény, komment törlésére.
A Hirdető a törölt hirdetés és tartalom feltöltés miatt kártérítési és más igénnyel a weboldal
üzemeltetője ellen nem élhet, azonban köteles Kecskés István Ev. mint
a www.oltariszervezo.hu weboldal üzemeltetőjének kárát megtéríteni, a vele szemben
érvényesíteni kívánt/érvényesített követelések esetén.

Jelen ÁSZF 2018. június 18. napján lép hatályba.

