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1. BEVEZETÉS
A jelen Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Felhasználási Feltételek, avagy ÁFF) Vass Natália
Egyéni Vállalkozó (1016 Budapest Naphegy utca 22.) a továbbiakban: Üzemeltető) által
üzemeltetett http://www.eskuvolap.hu, valamint partneroldalain elérhető online adatbázis
szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) és nyilvános fórumainak (a továbbiakban:
Fórumok) igénybe vevője (továbbiakban: Ön vagy Felhasználó) általi használatának feltételeit
tartalmazza. Az "Ön" itt azt a természetes vagy jogi személyt, jogi személyiség nélküli gazdasági
társaságot vagy egyéb szervezetet , akivel/amivel jelen megállapodás annak bármilyen módon
történő elfogadásával létrejön.
A regisztráció, illetve a vásárlás során tett kifejezett nyilatkozattal, továbbá a Szolgáltatás
használatával a Felhasználó és a Vass Natália E.V.. között online szerződés jön létre a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) XVI. fejezetének és az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekrtv.) 5.§ (4) bekezdésének megfelelően.
Kérjük, gondosan olvassa el jelen Felhasználási Feltételeket, mivel fontos jogaira és
kötelezettségeire vonatkozó információkat tartalmaz. A Felhasználási Feltételek akkor lépnek
életbe, amikor Ön
• meglátogatja, nézi, használja vagy
• bármilyen más módon eléri (összefoglaló néven "elérés")
az Eskuvolap.hu honlapjait, ide értve a www.eskuvolap.hu. és https:// eskuvolap.hu oldalakat
(összefoglaló néven "honlap") és/vagy (továbbiakban "vagy") amennyiben bármilyen interneten
keresztül történő módon olyan adatokat, információkat, termékeket, szolgáltatásokat vagy
alkalmazásokat (összefoglaló néven "Szolgáltatások") ér el, amelyek a honlapon vagy honlap által
érhetőek el.
A Felhasználói Feltételek utolsó frissülésének dátuma: 2016. május 1. ("Hatálybalépés dátuma")
2. A JOGILAG KÖTELEZŐ EREJŰ MEGÁLLAPODÁS
A Feltételek elfogadásával, akár a "Regisztrálok" gombra kattintva, akár olyan honlap részre
kattintva, amelyből a feltételek elfogadása következik („Felhasználási és adatkezelési szabályokat
elfogadom”), kifejezi egyetértését a Felhasználói Feltételekben foglaltakkal.

Az Üzemeltető, mint a eskuvolap.hu online adatbázis üzemeltetője fenntartja jogát a jelen
Felhasználási Feltételek jogszabályi kereteken belül történő egyoldalú módosítására. A módosításról
az Üzemeltető rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználót.
Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, előre meg nem határozott
rendszerességgel aktualizálja, felülvizsgálja, kiegészítse, és egyéb módon módosítsa a jelen
felhasználási feltételeket, és új vagy kiegészítő szabályokat, irányelveket vagy feltételeket szabjon
meg a szolgáltatás Felhasználó általi igénybevételére vonatkozóan. A frissítések, felülvizsgálatok,
kiegészítések, módosítások, valamint a kiegészítő szabályok, irányelvek és feltételek – amennyiben
az Üzemeltető kifejezetten másképpen nem rendelkezik – a publikálást követően azonnal hatályba
lépnek és a felhasználási feltételek szerves részét képezik.
Felhasználó kötelezettsége, hogy időről időre áttekintse a felhasználási feltételek esetleges
módosításait. Amennyiben a változtatások megjelenését követően továbbra is igénybe veszi a
szolgáltatást, az azt jelenti, hogy elfogadja a módosításokat és egyetért azokkal.
A Felhasználó Feltételek módosulását a "Hatálybalépési dátum" jelzi, amely jelen dokumentum
Bevezetés részében található. Amennyiben nem ért egyet a Felhasználói Feltételek jelzett
módosításaival és frissülésével, kérjük, azonnal szüntesse meg a honlap által biztosított
szolgáltatások igénybe vételét, és hagyja el a honlapot!
Amennyiben a Feltételeket egy gazdasági társaság vagy jogi személy képviseletében fogadja el,
akkor kijelenti, hogy felhatalmazással rendelkezik a feltételeket képviselőként elfogadni - ebben az
esetben a dokumentumban található "Ön" kifejezés a képviselt gazdasági vagy jogi személyre
vonatkozik.
Ha nem rendelkezik ilyen felhatalmazással vagy nem ért egyet a Feltételekben foglaltakkal, nem
veheti igénybe az oldal szolgáltatásait. Amennyiben nem ért egyet a Feltételekben foglaltakkal, nem
jogosult a honlap elérésére és a szolgáltatások igénybe vételére, és azonnal el kell hagynia az oldalt.
3. JOGOSULTSÁG
Az Üzemeltető által működtetett online adatbázis szolgáltatásai elérhetőek mindazok számára, akik
- ha a jelen ÁFF eltérően nem rendelkezik - regisztrálnak, valamint jog-és cselekvőképes
személyek, vagy gazdálkodó szervezetek. A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy
• Természetes személy, aki 18. életévét legkésőbb a regisztráció napján betöltötte, és a Ptk. szerint
nem cselekvőképtelen (Ptk. 2:8. §.)
• Jogi személy (Ptk. VIII. fejezet), amely törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján
eljárva veszi igénybe a Szolgáltatást
• egyéb szervezet (Ptk.)
• és minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós
felhasználói adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.
A honlap elérésével és a szolgáltatás igénybe vételével a Felhasználó kijelenti, hogy a hatályos
rendelkezések szerint jogában áll a eskuvolap.hu oldal Üzemeltetőjével (Vass Natália Egyéni
Vállalkozó) szerződést kötni.
4. ADATVÉDELMI SZABÁLYOK
4.1 Adatvédelmi nyilatkozat. A honlap látogatásával Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a honlap
üzemeltetője bizonyos, meghatározott információkat gyűjtsön és felhasználjon a honlap látogatóira
vonatkozó adatvédelmi nyilatkozatban (továbbiakban: "Adatvédelmi Nyilatkozat") meghatározott
részletek szerint. Az Üzemeltető felhívja a felhasználók figyelmét az Adatvédelmi Nyilatkozat
rendszeres ellenőrzésére. A Felhasználó a honlap látogatásával kijelenti és felelősséget vállal azért,
hogy elolvasta és megértette, valamint magára nézve kötelezőnek ismeri el az adatvédelmi
nyilatkozatot. Amennyiben nem érti vagy nem ért egyet az Adatvédelmi Nyilatkozatban
foglaltakkal, azonnal el kell hagynia a honlapot.
A Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése elsőrangú követelmény, ezért az Üzemeltető
a Felhasználó személyes adatait csak az adatkezelési szabályzatban foglalt külső szervezeteknek
adja át, hatóságok, illetve harmadik személyek részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között

teszi hozzáférhetővé.
Az Üzemeltető rögzíti, hogy a direkt marketing célú megkeresések harmadik személyek reklámját
is tartalmazhatják.
A Felhasználóról az Üzemeltető által nyilvántartott adatok, az általa fenntartott adatbázisokban
tárolt információk felhasználhatóak a felmerülő kérdések, viták megoldása esetén. A Felhasználó
bármikor átnézheti és megváltoztathatja a megadott információkat. Ha a Felhasználó megváltoztatja
adatait, az Üzemeltető az adatvédelmi szabályzata alapján, a felhasználói jogosultság ideje alatt
tárolja korábbi adatait.
Az Üzemeltető a magyar adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően esetenként együttműködhet,
illetve együttműködni köteles a helyi, országos vagy nemzetközi hatóságokkal, amelyek jogszerű
megkeresésére az Üzemeltető köteles a szükséges, a Felhasználóról tárolt személyes adatokat,
információkat kiadni.
4.2 Az Adatvédelmi Nyilatkozat módosítása. A honlap fenntartja magának a jogot, hogy bármikor,
előre meg nem határozott rendszerességgel aktualizálja, felülvizsgálja, kiegészítse, és egyéb módon
módosítsa az Adatvédelmi Nyilatkozatot, és új vagy kiegészítő szabályokat, irányelveket vagy
feltételeket szabjon meg a szolgáltatás Felhasználó általi igénybevételére vonatkozóan. A
frissítések, felülvizsgálatok, kiegészítések, módosítások, valamint a kiegészítő szabályok,
irányelvek és feltételek azonnal hatályba lépnek. Felhasználó kötelezettsége, hogy időről időre
áttekintse az Adatvédelmi Nyilatkozat esetleges módosításait. Amennyiben a változtatások
megjelenését követően továbbra is igénybe veszi a szolgáltatást, az azt jelenti, hogy elfogadja a
módosításokat és egyetért azokkal. Amennyiben nem ért egyet az Adatvédelmi Nyilatkozatban
foglaltakkal, azonnal szüntesse meg a honlap által biztosított szolgáltatások igénybe vételét, és
hagyja el a honlapot!
5. FELHASZNÁLÓI REGISZTRÁCIÓ, FELHASZNÁLÓI EMAIL
Az Üzemeltető fenntartja jogát arra, hogy a Felhasználó által megadott regisztrációs adatokat
bármikor ellenőrizhesse, különösen, ha kétség merül fel a regisztrációs adatok valódiságát illetően
(biztonsági adategyeztetés). Az ellenőrzés ideje alatt az Üzemeltető jogosult a Felhasználó
felhasználói fiókhoz való hozzáférést határozatlan ideig, de legfeljebb az ellenőrzés lezárásáig
felfüggeszteni, illetve korlátozni.
Tag regisztráció. A honlap látogatásával nem válik automatikusan eskuvolap.hu taggá, ebben az
esetben "honlap látogató". Ahhoz, hogy eskuvolap.hu taggá váljon, el kell végeznie a regisztrációs
folyamatot. Fenti folyamat során Ön igazolja, kijelenti és garantálja, hogy az Ön által megadott
adatok valósak, teljesek, a regisztráció pillanatában érvényesek és Önhöz tartozók. A regisztráció
során megadott adatait változás esetén aktualizálnia kell. Az adatok aktualizálásának elmulasztása a
szolgáltatáshoz való hozzáférés megszakításával vagy végleges felfüggesztésével járhat.
Felhasználó felelős saját fiókja ellenőrzéséért, személyes jelszava időszakonként történő rendszeres
módosításáért, valamint értesítési kötelezettséggel rendelkezik, amennyiben fiókjával kapcsolatos
jogtalan használatot vagy visszaélést tapasztal, melyet az eskuvolap.hu „Kapcsolat” menüpont alatt
tehet meg, vagy email útján az hello@eskuvolap.hu email címre. A fentiekkel kapcsolatban
elkövetett felhasználói mulasztásokért, illetve az abból fakadó károkért az Üzemeltető felelősséget
nem vállal.
Felhasználói email. Ahhoz, hogy a szolgáltatást regisztrált felhasználóként tudja használni,
szükséges egy saját email címmel regisztrálnia, amely az Ön egyedi, más regisztrált felhasználók
által nem látható azonosítója lesz a honlapon.

Amennyiben adataiban bármilyen változás történik, a Felhasználó e változásokat köteles személyes
menüjében átvezetni, ennek elmaradásából eredő felelősséget a Felhasználó vállalja.
Regisztráció törlése:
A Felhasználó a eskuvolap.hu „Kapcsolat” menüjéből kezdeményezheti regisztrációja esetleges
törlését, mely így az Üzemeltetővel létesített szerződéses kapcsolat megszűnését eredményezi,
hacsak a Felhasználó az adattörlés kezdeményezésének napjától számított 60 nap alatt (felmondási
idő) az Üzemeltető ügyfélszolgálatán, a „Kapcsolat” menüben nem kéri felhasználói jogainak
visszaállítását. A regisztráció törlésére vonatkozó felhasználói igényt az Üzemeltető akkor teljesíti,
ha a Felhasználó nem áll felfüggesztés/kizárás alatt. A felmondási idő alatt a Felhasználó
felhasználási jogai szünetelnek, így regisztrációhoz kötött cselekményeket nem végezhet. A
regisztráció törlését követően a Felhasználó egyes személyes adatait az Üzemeltető köteles
megőrizni, az Adatkezelési Tájékoztatójában leírtak alapján.
6. LICENSZ
A Felhasználói feltételek és bármilyen más, Ön és az Üzemeltető, illetve a honlap között létrejött
megállapodás szerint a Vass Natália Egyéni Vállalkozó nem-kizárólagos, nem továbbadható, nem
átruházható, visszavonható engedélyt ad az Ön számára a honlap és a szolgáltatások használatához.
A Felhasználói feltételek elfogadása nem biztosít jogokat Önnek a Cégnév szellemi tulajdonaira
vonatkozólag. Amennyiben Ön megszegi jelen megállapodás bármelyik pontját, a jelen
bekezdésben kifejtett jogai azonnali hatállyal megszűnnek. A licencszerződés elfogadásával Ön
egyetért azzal, hogy ezen kötelezettségei a megállapodás megszűnéséig fennállnak.
7. MŰKÖDÉSI KÓDEX
Ez a szakasz határozza meg az Üzemeltető, illetve a honlap magatartási alapelveit (továbbiakban:
"Kódex"). A honlap látogatóinak és tagjainak (Felhasználók) mindenkor és teljes mértékben meg
kell felelniük a Kódexben leírtaknak. Ön kijelenti, igazolja és garantálja, hogy nem sérti meg a
Kódex rendelkezéseit.
7.1. Adatbeviteli korlátozások. Nem vihet fel illegális vagy nem megfelelő információkat a
honlapon vagy a szolgáltatásokon keresztül, ideértve, korlátozás nélkül az alábbiakat:
7.1.1 Olyan információt, amely felvitelét illetően nem rendelkezik a szükséges jogokkal és/vagy
engedélyekkel;
7.1.2 Olyan információt, amely hamis, pontatlan, helytelen, hiányos, elavult vagy más módon nem
megfelelő;
7.1.3 Olyan információt, amely bizalmas, titoktartás tárgya alá eső, versenytilalmilag kötött, üzleti
titkot vagy személyes jogokat sért;
7.1.4 Olyan információt, amely más szerzői vagy szellemi tulajdon joga alá esik;
7.1.5 Olyan információt, amely személyes vagy nem üzleti jellegű, ide értve, de nem kizárólagosan
az otthoni lakcímeket, társadalombiztosítási azonosítókat, hitelkártya és bankkártya adatokat,
magán email címeket és mobil telefonszámokat;
7.1.6 Olyan információt, amely szexuális tartalmú, profán, pornográf, erkölcstelen, obszcén,
vulgáris, sértő, erőszakos, veszélyes, káros, fenyegető, gyalázkodó, zaklató, gyűlölködő,
diszkriminatív vagy faji, etnikai, vallási vagy más módon kifogásolható, illetve 18 év alatti
személytől származik.
7.1.7 Olyan információt, amely rágalmazó, becsületsértő, tisztességtelen, tudatosan helytelen,
invazív vagy sérti mások magánélethez vagy nyilvánossághoz fűződő jogait.
7.1.8. Olyan információt, amely támogathatja vagy elősegítheti bűncselekmény megvalósulását;
7.1.9 Olyan információt, amely jogi eljárás alapját képezheti Vass Natália Egyéni Vállalkozó -val
szemben.
7.1.10 Olyan információt, amely megsérti az alkalmazandó helyi, állami, nemzeti vagy nemzetközi
jogot; vagy

7.1.11 Olyan információt, amely megsérti a jelen Felhasználási Feltételek bármely pontját vagy
bármely más, a Vass Natália Egyéni Vállalkozó és Ön között létrejött megállapodásban foglalt
rendelkezéseket.
7.2. A honlap és a szolgáltatások során szerzett információk felhasználása:
A Vass Natália Egyéni Vállalkozó nem rendelkezik tényleges ellenőrzéssel az információk honlapon
kívül történő felhasználását illetően. Ön nem érheti el a honlapot vagy a szolgáltatásokat illegális
vagy helytelen céllal, beleértve korlátozás nélkül az alábbiakat:
7.2.1 Olyan céllal, amely törvénytelen, perelhető vagy büntetőjogi következményekkel jár;
7.2.2 Amely sért helyi, állami, nemzeti vagy nemzetközi törvényeket, rendeleteket, egyezményeket;
7.2.3 Illegálisan kéretlen levelet küldeni bárkinek, vagy információt átadni olyan személynek, aki
kéretlen leveleket terjeszt;
7.2.4 Etikailag kifogásolható marketing tevékenység céljából;
7.2.5 Társítani, összegyűjteni, tárolni vagy terjeszteni bármilyen, nem-üzleti jellegű, bárkihez
köthető információt;
7.2.6 Olyan kommunikációt folytatni bárkivel, ami szexuális tartalmú, profán, pornográf,
erkölcstelen, obszcén, vulgáris, sértő, erőszakos, veszélyes, káros, fenyegető, gyalázkodó, zaklató,
gyűlölködő, kirekesztő, rasszista, etnikai vagy más módon kifogásolható;
7.2.7 Előkészíteni vagy összegyűjteni olyan információkat, amelyek bármilyen módon vagy
formában harmadik fél által kerülnek felhasználásra;
7.2.8 Ellenőrizni, kiegészíteni, hozzáfűzni, megerősíteni, módosítani, összegyűjteni információt,
amely ezután harmadik fél számára van átadva;
7.2.9 Magánszemély hitelezésével, foglalkoztatásával vagy biztosításával, kapcsolatos adatokkal
kapcsolatban.
7.2.10 Bárkire vonatkozó, nem-üzleti jellegű információk nyilvánosságra hozatalával kapcsolatban.
7.2.11 Adatok értékesítésével, újra-értékesítésével, tovább licenszelésével, kereskedelmi
felhasználásával vagy bármilyen terjesztésével kapcsolatban, amelyhez Vass Natália Egyéni
Vállalkozó nem járult hozzá előzetesen.
7.3. A honlap és szolgáltatások elleni cselekvések.
Nem kísérelhet meg vagy segíthet elő potenciálisan veszélyes cselekedeteket, amelyek a honlap
vagy a szolgáltatások ellen irányulnak, ide értve, de nem kizárólagosan az alábbiakat:
7.3.1 A honlap vagy a szolgáltatások olyan használata, amely Ön által harmadik féllel kötött
megállapodást sért, beleértve minden olyan foglalkoztatási megállapodást, amelyben Ön az egyik
fél;
7.3.2 Megengedni vagy elősegíteni azt, hogy Önön kívül más személy használja az Ön fiókját,
Önnek kiadva magát;
7.3.3 Megosztani saját felhasználónevét vagy jelszavát bármilyen másik, illetéktelen személlyel;
7.3.4 Olyan szerverre vagy fiókba bejelentkezni, amely hozzáféréséhez nem rendelkezik
jogosultsággal;
7.3.5 Megtévesztő felhasználónevet, email címet adni, egyedi azonosítókat manipulálni vagy
bármilyen egyéb módon más személynek kiadnia magát;
7.3.6 Emulálni vagy színlelni a honlap vagy a szolgáltatások használatát;
7.3.7 A holnap biztonsági funkcióit megsérteni vagy azt megkísérelni;
7.3.8 Olyan kézi vagy automatizált szoftver, eszköz, szkript, robot vagy más eszköz használata,
amely eléri, monitorozza, letölti a honlap és a szolgáltatás bármely részét;
7.3.9 Annak hamis kijelentése vagy más módon elferdített közlése, hogy Ön valamilyen személlyel
vagy szervezettel áll kapcsolatban;
7.3.10 Vírusok, szoftverek, "férgek", "trójai" programok vagy hasonló ártalmas kódok honlapot
vagy szolgáltatást érintő futtatása, alkalmazása;

7.3.11 Beavatkozni vagy ezt megkísérelni a honlap működésébe másik felhasználó, kiszolgáló,
hálózat által, ide értve, de nem kizárólagosan a vírus támadást, túlterheléses támadás, "flood-olást",
kéretlen levélküldést, "levélbombás támadást", vagy a honlap összeomlasztását;
7.3.12 Okozni, megengedni vagy segíteni gépek, programok vagy automatikus szolgáltatások
honlaphoz vagy szolgáltatásokhoz történő elérését vagy használatát a Vass Natália Egyéni
Vállalkozó. kifejezett, előzetes írásbeli engedélye nélkül;
7.3.13 Működésbeli, funkcióbeli vagy biztonságot érintő változás előidézése a honlapon vagy a
szolgáltatásokban;
7.3.14 Megkerülni vagy felülírni bármilyen, honlapon vagy szolgáltatásokban megfogalmazott vagy
alkalmazott szabályt, amely a digitális anyagok védelmét biztosítja;
7.3.15 Megkísérelni, monitorozni vagy tesztelni a honlap vagy bármilyen, honlappal kapcsolatba
hozható rendszer vagy hálózat támadható pontjait vagy megsérteni bármilyen biztonsági vagy
hitelesítési intézkedést;
7.3.16 Visszaélni, megtéveszteni, megszakítani vagy más módon zavart előidézni a honlap vagy a
szolgáltatások működésében;
7.3.17 Begyűjteni vagy összegyűjteni a honlap felhasználóihoz tartozó e-mail címeket vagy egyéb
kontakt információkat elektronikus vagy bármilyen más módon;
7.3.18 Visszafejteni, megfejteni vagy bármilyen más módon hozzájutni azokhoz a szellemi
tartalmakhoz, amelyekből az oldal és a szolgáltatások állnak, illetve amelyeket ezek szolgáltatnak;
7.3.19 Tükrözni vagy bármilyen más módon szimulálni az oldal megjelenését vagy funkcióit;
7.3.20 Feltölteni, posztolni, továbbítani, megosztani, tárolni vagy egyéb módon hozzáférhetővé
tenni bármilyen olyan tartalmat, amelyet a Vass Natália Egyéni Vállalkozó károsnak, fenyegetőnek,
törvénytelennek, rágalmazónak, sértőnek, gyalázkodónak, zaklatónak, vulgárisnak, obszcénnak,
valósággal nem megegyezőnek, mások magánélethez vagy nyilvánossághoz való jogát sértőnek,
gyűlölködőnek, faji, etnikai vagy vallási szempontból kifogásolhatónak tart; és
7.3.21 A Vass Natália Egyéni Vállalkozó előzetes, kifejezett hozzájárulása nélkül bármilyen reklám
vagy eladási tevékenységet folytatni (termék vagy szolgáltatás, akár profit orientált, akár nonprofit), vagy a honlapot és a szolgáltatást vagy annak részeit bármilyen reklámcélú tevékenységre
használni a Felhasználó és az Üzemeltető között létrejött online szerződés alapján szerződésellenes
visszaélésnek minősül.
7.4. Vélelmezett visszaélés és szankciók
Vass Natália Egyéni Vállalkozó monitorozhatja a honlapot a Kódexben foglaltak betartatásának
érdekében. Vass Natália Egyéni Vállalkozó az egyedüli és végső félként jogosult dönteni az
esetleges szabályszegésekről és azok szankcionálásáról. Vélelmezett visszaélés esetén Vass Natália
Egyéni Vállalkozó minden további jogorvoslati lehetőség kizárásával fenntartja a jogot magának
arra, hogy azonnal és minden figyelmeztetés nélkül:
7.4.1. Töröljön vagy módosítson bármilyen tartalmat;
7.4.2. Korlátozza a felhasználói fiókhoz tartozó egyes funkciókat;
7.4.3. Felfüggessze felhasználói fiókját;
7.4.4. Véglegesen törölje felhasználói fiókját;
7.4.5. Kiadja személyes adatait a jogszabályban meghatározott harmadik félnek;
7.4.6. Jogi lépéseket tegyen a visszaélés tekintetében.
8. SZELLEMI TULAJDON
A Vass Natália Egyéni Vállalkozó által üzemeltetett honlap és az összes honlapon található anyag és
tartalom, ide értve, de nem kizárólagosan a Vass Natália Egyéni Vállalkozó nevet és logót, a
szolgáltatásokat, a dizájnt, szöveges és képi elemeket és egyéb állományokat és struktúrákat a Vass
Natália Egyéni Vállalkozó és licensz birtokosai kizárólagos szellemi tulajdonát képezik. Kifejezett,
erre irányuló rendelkezés hiányában sem a honlap sem a jelen Felhasználási Feltételek nem biztosít
jogot Önnek semmilyen itt kifejtetett anyag vagy tartalom felett. Minden jog fenntartva a Vass
Natália Egyéni Vállalkozó számára. A Vass Natália Egyéni Vállalkozó kifejezett, írásban rögzített
engedélye nélkül Ön nem rendelkezik szellemi tulajdon jogával vagy bármilyen más joggal az Ön

által felvitt információk tekintetében. Ahogy a Vass Natália Egyéni Vállalkozó másoktól is elvárja,
hogy tartsák tiszteletben a szellemi tulajdon jogát, úgy tiszteletben tartja mások szellemi
tulajdonhoz fűződő jogát is. Ön vállalja, hogy nem távolít el vagy módosít semmilyen szellemi
tulajdonjogot védő értesítést vagy jelet, azon tartalmakban, amik a szolgáltatásokban megjelennek.
Hasonlóképpen, amennyiben tudomást szerez arról vagy felmerül Önben a gyanú, hogy az Ön
jogait vagy harmadik fél jogait megsértették, és azt akarja, hogy a Vass Natália Egyéni Vállalkozó
törölje, módosítsa vagy távolítsa el az oldalról a kérdéses adatokat, az alábbi információkat kell
megadnia a Vass Natália Egyéni Vállalkozó számára:
8.1. A szerzői joggal védett tartalom azonosítása.
8.2. A jogsértő anyag azonosítása, amelyet el kíván távolíttatni, és ésszerűen elégséges információ
biztosítása, hogy Vass Natália Egyéni Vállalkozó megtalálja az érintett anyagot.
8.3. Az Üzemeltető részére elégséges információ, amely lehetővé teszi, hogy felvegye Önnel a
kapcsolatot: e-mail cím, amelyen elérhető.
8.4. Nyilatkozat arról, hogy jóhiszemű meggyőződéssel rendelkezik afelől, hogy a kérdéses anyag
felhasználását nem engedélyezte a szerzői jog tulajdonosa, annak megbízottja vagy a törvény.
8.5. Nyilatkozat arról, hogy a bejelentésben állított információk valóságnak megfelelőek, és
büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy Ön jogosult eljárni a kizárólagos joggal rendelkező
tulajdonos nevében az adott jogsértés megszüntetésére irányuló esetben.
A nyilatkozatot a Vass Natália Egyéni Vállalkozó székhelyére postázva juttathatja el:
Vass Natália Egyéni Vállalkozó
1016 Budapest, Naphegy utca 22
9. A FELELŐSSÉGET KIZÁRÓ NYILATKOZATOK; A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
A Vass Natália Egyéni Vállalkozó elkötelezett a szolgáltatások minőségének a legmagasabb szinten
tartása irányában; a rendszer, honlap, illetve a rajta lévő szolgáltatások használatából eredő
esetleges károkért azonban felelősséget nem vállal.
Az online adatbázis működtetését az Üzemeltető közvetítő szolgáltatóként, az Ekrtv. rendelkezései
szerint végzi. Az Üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal az általa fenntartott online
adatbázison tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött
szerződésekkel vagy bármely fenti szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá az online
adatbázison elérhető, azokhoz kapcsolódó Szolgáltatások hibájával vagy megszüntetésével
kapcsolatban.
Az Üzemeltető nem avatkozik bele a felhasználók közötti jogvitákba, bármilyen vita kialakulásakor
a Felhasználó mentesíti az Üzemeltetőt mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.
A Felhasználó által az online adatbázison közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat az Üzemeltető
jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a közzétett információk által hivatkozott oldalakon vagy
helyeken jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. Az
online adatbázison elérhető tartalmat szükség esetén a Felhasználó köteles archiválni.
A Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy
egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag
a Felhasználó tartozik felelősséggel. Az Üzemeltető által működtetett online adatbázison jogellenes
tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások,
felhasználási engedély nélküli szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások, különösen
képek), harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat közvetlenül, vagy közvetett módon sértő
(például bűncselekmény elkövetésére vonatkozó felhívás) nem helyezhető el.
Amennyiben az online adatbázison a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal
kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít,
• a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást,
költséget és kár megtérítését magára vállalja, továbbá
• vállalja azt is, hogy minden az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést (például a visszaélésért
vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és az Üzemeltető ügyben való érintetlenségét egyértelműen
tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a jogsértésekkel és a
visszaélésekkel kapcsolatban

Az Üzemeltető jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés a Vass
Natália Egyéni Vállalkozó nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését és a Vass Natália
Egyéni Vállalkozó -nál az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok
megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket).
Amennyiben az Üzemeltető online adatbázisán a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett
tartalom jogsértő, úgy az Üzemeltető az Ekrtv. alapján jár el, és az adatokat eltávolíthatja, ha a
jogosulttól, illetve a sértettől erre megfelelő értesítést kap. Az Üzemeltető vonatkozó és mindenkor
hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek
felelősségre vonása érdekében.
9.1. Nem vállalunk garanciát
Bár a honlap ésszerű keretek között mindent megtesz annak érdekében, hogy a honlapot és a
szolgáltatásokat hibamentessé és biztonságossá tegye, Ön saját felelősségére érheti el ezeket. A
honlap és a szolgáltatások mindenkor "jelen formájukban" és "aktuális állapotukban" használhatók.
A Vass Natália Egyéni Vállalkozó nem vállal garanciát arra, hogy a honlap vagy a szolgáltatások
megfelelnek az Ön igényeinek vagy a honlap és a szolgáltatások működése folyamatos, hibamentes
vagy biztonságos lesz.
9.2. Kárfelelősség
Ön elfogadja, hogy a honlapot és a szolgáltatásokat kizárólag saját felelősségére használja. Nem
vonhatja felelősségre az Üzemeltetőt vagy a honlapot semmilyen kárért, veszteségért, amely a
honlap és a szolgáltatások használatából következett be, beleértve többek között bármilyen
számítógépét vagy adatait ért kárt. A honlap és a szolgáltatások tartalmazhatnak hibákat,
problémákat vagy más korlátozó tényezőket.
9.3. Cselekvési felelősség
Ön elismeri és elfogadja, hogy törvényesen felelősségre vonható azokért az Ön által megosztott
információkért vagy megnyilatkozásokért, amelyekkel a honlap más látogatóinak vagy harmadik
félnek kárt okoz.
9.4. Felelősség korlátozása
Ön elfogadja, hogy sem a Vass Natália Egyéni Vállalkozó -nak, annak alkalmazottainak,
vezetőinek, sem beszállítóinak, alvállalkozóinak nincs felelőssége az Ön honlaphoz és
szolgáltatásokhoz történő hozzáférését, illetve ennek következményeit illetően. Vass Natália Egyéni
Vállalkozó nem felelős harmadik fél cselekedeteiért, ide értve a honlap látogatóit és tagjait, és Ön
felmenti a Vass Natália Egyéni Vállalkozó -t, annak alkalmazottait, vezetőit, beszállítóit,
alvállalkozóit minden panasz, vagy tudott, vagy nem tudott kárigénye alól, amelyet harmadik fél
számára nyújt be.
A Vass Natália Egyéni Vállalkozó, annak alkalmazottai, vezetői, beszállítói, alvállalkozói nem
vonhatók felelősségre semmilyen kárért (beleértve többek között elveszett adatokat vagy bizalmas,
vagy más jellegű információkat, magánélet megsértését), tekintet nélkül arra, hogy a kár
felmerülése előre látható volt-e. A felelősség kizárása abban az esetben is érvényes, ha a károkozás
szerződésszegésből, magánjogi vétségből vagy más jogot érintő cselekvésből származik.
9.5. Alkalmazás
A fenti nyilatkozatok, mentesítések és korlátozások semmilyen módon nem korlátoznak más
garanciális megállapodásokat Ön és a Vass Natália Egyéni Vállalkozó között vagy Ön és a Vass
Natália Egyéni Vállalkozó alkalmazottai, vezetői, beszállítói, alvállalkozói között. Semmilyen
írásbeli vagy szóbeli információ, amelyek a honlapon vagy a szolgáltatásokon keresztül jutnak el
Önhöz, nem módosítja a jelen bekezdésben foglaltakat és azok érvényét.
10. KÁRTALANÍTÁS
Ön vállalja, hogy kártalanítja az Üzemeltetőt, annak alkalmazottait, vezetőit, beszállítóit,
alvállalkozóit minden olyan veszteségért, felelősségért, igényért, kárért költségért és kiadásért, ide
értve az ügyvédi költségeket (továbbiakban: "Követelések") amelyek az alábbiakból következnek,
vagy azokkal kapcsolatban merülnek fel:

10.1. A honlap vagy a szolgáltatások Ön által történő használata;
10.2. A Felhasználási Feltételek megsértése (ide értve többek között a Kódexben foglaltak
megsértését);
10.3. Bármilyen jogszabály, rendelkezés vagy harmadik fél jogainak megsértését.
11. HARMADIK FÉLKÉNT MEGJELENŐ HONLAPOK
Előfordulhat, hogy a honlapon olyan hivatkozásokat talál, amelyek harmadik fél által üzemeltetett
honlapra vezetnek (továbbiakban: "Harmadik fél honlap"). Ezek a Harmadik fél honlapok nem
tartoznak a Vass Natália Egyéni Vállalkozó irányítása és ellenőrzése alá, mindegyikük saját
szolgáltatási és felhasználói szabályokkal rendelkezik. A honlap kizár, Ön pedig felvállal minden
felelősséget ezen Harmadik fél honlapok Ön által történt használatából keletkezett károkkal
kapcsolatban, attól függetlenül, hogy a kár Önt vagy a harmadik felet érte. Kérjük, minden
szükséges intézkedést tegyen meg saját és számítógépe védelmében, amikor Harmadik fél
honlapokat ér el, különös tekintettel arra, amikor letölt, vagy fizetési tranzakciót hajt végre ezeken
az oldalakon.
12. SZOLGÁLTATÁS MEGSZÜNTETÉSE
12.1. Megszüntetés módja
Ön felmondhatja ezt a megállapodást bármikor bármely okból vagy minden ok nélkül, azzal, hogy
Vass Natália Egyéni Vállalkozó -t írásban értesíti szándékáról a felhasználói fiókjának „Kapcsolat”
menüpontjában, postai úton a Vass Natália Egyéni Vállalkozó , 1016 Budapest, Naphegy u. 22.
címen, vagy emailben az hello@eskuvolap.hu címen.
A Vass Natália Egyéni Vállalkozó megtagadhatja, felfüggesztheti felhasználói fiókját vagy
letilthatja Önt a honlap vagy szolgáltatások további használatáról, amennyiben, de nem
kizárólagosan felmerül a megállapodás megsértésének gyanúja vagy bármilyen jog- vagy
törvénysértés.
12.2. A megszűnés hatálya, és az érvényben maradó szabályok
Amennyiben ez a megállapodás megszűnik, többé nem jogosult a honlap vagy a szolgáltatások
elérésére. A Felhasználói feltételek 6-11, 13-15 pontjai továbbra is érvényben maradnak.
13. EGYEZSÉGI ELJÁRÁS
Amennyiben nem rendelkezik másként egy Ön és a Vass Natália Egyéni Vállalkozó által aláírt
megegyezés, az egyetlen és kizárólagos fóruma bármilyen, a jelen megállapodást érintő, a honlap
vagy a szolgáltatások használatából eredő vitás eset vagy követelés rendezésének a békéltető
testület, az alábbi esetek kivételével:
13.1. Amennyiben Ön vagy a Vass Natália Egyéni Vállalkozó bármilyen módon megsérti, vagy
megsértéssel fenyegeti a másik fél szabadalmi, szerzői vagy üzleti titokhoz főződő jogait, vagy Ön
megsértette a fenti Kódexben kifejtett szabályokat. Ezekben az esetekben Ön és a Vass Natália
Egyéni Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a békéltető testület nem a megfelelő jogorvoslati szerv, és
bármelyik fél a jogsértés megszüntetésére irányuló vagy más, megfelelő jogorvoslati lehetőséget
kérhet.
13.2. A honlapon keresztül elért harmadik félnél történt tranzakciókból eredő vitás ügyek vagy
követelések esetén nem a békéltető testület az ügy rendezésének fóruma.
A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:
Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31
14. IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET
Jelen megállapodás, ide értve többek között annak felépítését és végrehajthatóságát úgy kezelendő,
mint amit Budapesten, Magyarországon dolgoztak ki, és a magyarországi törvényekkel
összhangban áll.
15. REKLAMÁCIÓ ÉS KAPCSOLATTARTÁS

Az Üzemeltető Ügyfélszolgálata a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói
megkereséseket elsősorban az e célra szolgáló online felületen fogadja („Kapcsolat” menüpont). A
fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket az Üzemeltető Ügyfélszolgálata írásban, a
Felhasználó személyes menüjében megadott e-mail címére küldött e-mail útján válaszolja meg. A
fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a
fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított határidő
alatt vizsgálja ki és válaszolja meg.
A szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal az Üzemeltető szolgáltatását érintő kérdésekben
a felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a
hírközlési hatóság, adatvédelmi kérdésekben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság eljárását kezdeményezheti.
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetőségei: 1364 Bp., Pf.
Levélcím: 1364 Bp., Pf. 144.
E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu
A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei:
Levélcím: 1525 Budapest, Pf., 75.
E-mail: info@nmhh.hu
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
16. EGYÉB
Az a tény, ha Vass Natália Egyéni Vállalkozó nem gyakorolja vagy érvényesíti bármely, jelen
megállapodásban lefektetett jogát, nem jelenti azt, hogy lemond ezen jogairól vagy
érvényesíthetőségeiről.
Amennyiben a jelen megállapodás, illetve a Felhasználási Feltételek bármely rendelkezése
jogellenesnek tekinthető, érvénytelen vagy bármely okból kifolyólag nem érvényesíthető, akkor az
adott rendelkezés a megállapodástól elválasztandóként tekintendő, és nem befolyásolja a
fennmaradó rendelkezések érvényességét és érvényesíthetőségét.
Sem az etikai elvek, sem az üzleti gyakorlat nem módosíthatják a megállapodás rendelkezéseit.
A Vass Natália Egyéni Vállalkozó értékeli az Ön elkötelezettségét a honlap és a szolgáltatások iránt.
Amennyiben bármilyen észrevétele, kérdése, megjegyzése, javaslata vagy problémája van, vagy ha
szeretne a megállapodással kapcsolatban bármilyen megjegyzést tenni, vegye fel velünk a
kapcsolatot e-mailben: hello@eskuvolap.hu
Vass Natália Egyéni Vállalkozó
1016 Budapest, Naphegy utca 22

