FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
A jelen Felhasználási Feltételek (továbbiakban: Szabályzat) tartalmazzák a Prepok Zsolt György
egyéni vállalkozó mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett,
www.eduway.io weboldal (a továbbiakban: Weboldal) használatára vonatkozó általános
szerződési feltételeket.
Kérjük, hogy kizárólag csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben a Szabályzat
minden pontjával egyetért, és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti!
Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre,
nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A szerződéskötés nyelve a magyar. A fogyasztókkal
szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási
kódex nem áll rendelkezésre.
A Szolgáltató jogosult a jelen Szabályzat egyoldalú módosítására a Weboldalon történő
közzététellel. A módosítás a közzététellel lép hatályba és ezt követően irányadó.
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I. SZOLGÁLTATÓ ADATAI
Név: Prepok Zsolt György egyéni vállalkozó
Székhely és levelezési cím: 2760 Nagykáta, Gólya utca 40.
Telefon: + 36209648811
E-mail: ugyfelszolgalat@munkahelyioktatas.hu
Adószám: 68489858-1-33
Nyilvántartási szám: 51820552
A tárhely-szolgáltató adatai:
1A Hosting Kft.; http://1ahosting.hu/
II. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat
értelmezésére a magyar jogszabályok az irányadóak, különös tekintettel a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre (továbbiakban: Ptk.) és az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) vonatkozó
rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön szerződéses
kikötés nélkül is irányadók.
2. A Weboldal felhasználói (továbbiakban: Felhasználók) a regisztrációval, a feltöltéssel, illetve
a használattal egyidejűleg elismerik, hogy a jelen Szabályzatot megismerték és azt magukra
nézve kötelezőnek elfogadták. Ha a Felhasználó jelen feltételeket nem fogadja el, úgy nem
veheti igénybe a Weboldalon nyújtott szolgáltatásokat.
3. A Felhasználók a Weboldal szolgáltatásainak lényeges tulajdonságairól a Weboldalon, illetve
e-mailen kapnak/kaphatnak részletes felvilágosítást.
4. A Weboldalon keresztül megadott személyes adatok (pl. név és e-mail cím) kezelése teljes
mértékben az Adatvédelmi Tájékoztatónak megfelelően történik, míg a munkavállalók adatait
a Szolgáltató adatfeldolgozóként kezeli, amire az Általános Szerződési Feltételek
Adatfeldolgozói Szerződéshez dokumentum az irányadó. Kérjük, figyelmesen olvassa el az
Adatkezelési Tájékoztatót, mielőtt bármilyen információt a Szolgáltató rendelkezésére
bocsátana! Az Adatkezelési Tájékoztató és az Adatfeldolgozói Szerződésre vonatkozó ÁSZF a
jelen Szabályzat elválaszthatatlan részét képezi.
III. A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA
5. Szolgáltató lehetővé teszi a munkáltató Felhasználó részére, hogy a Weboldalon a
munkavállalói számára oktatási anyagot helyezzen el, ehhez tárhelyet biztosít a Felhasználók
részére.
6. A munkáltató felhasználók a tárhelyre a munkavállalóik által letölthető formában fájlokat,
képeket, videókat és szövegeket tölthetnek fel. A Szolgáltató tárolja a fájlokat. A feltölthető,
tárolható fájlok maximális egyenkénti mérete feltüntetésre kerül a Weboldalon. A munkáltató
Felhasználónak lehetősége van az oktatási anyaghoz kapcsolódóan ellenőrző kérdések és
kapcsolódó válaszok elhelyezésére, illetve a munkavállalók haladásának követésére a program
használatával.
7. A munkavállaló felhasználóknak lehetősége van az oktatási program végigvitelére.
8. A Szolgáltató külön szerződésben rögzítendő feltételek szerint vállalja tartalmak elkészítését
is, amit a munkáltató Felhasználó feltölthet a Weboldalra.
9. A szolgáltatás igénybevételéhez a Szolgáltató a munkáltató Felhasználó megrendelése
alapján e-mailben küldi el a Felhasználó munkavállalói belépőkódjait, amikhez az e-mail
címeket a Felhasználó köteles megadni a Szolgáltató részére. A munkáltató Felhasználó
kijelenti és szavatolja, hogy jogosult a munkavállalói adatok megadására, a regisztrálásukra a
szolgáltatásra. Az adott munkavállaló munkaviszonyának megszüntetésével a munkáltató
Felhasználó köteles haladéktalanul, de legkésőbb az attól számított 5 munkanapon belül
törölni a munkavállaló fiókját.
IV. FELTÖLTÉSI SZABÁLYOK
10. A feltöltéssel a Felhasználó nem sértheti harmadik személy jogát, különösen szerzői vagy
szomszédos jogi jogosultságát, személyes adatokhoz, képmáshoz vagy hangfelvételhez fűződő

jogait. A tartalom feltöltése során a Feltöltő köteles meggyőződni arról, hogy ő a tartalom
feltöltésére korlátozás vagy harmadik személyektől szükséges további jóváhagyás nélkül
jogosult és a feltöltés, illetve a tartalom nem sérti harmadik személy jogát, jogos érdekét és
egyébként nem jogellenes, ezért kizárólag a Feltöltő tartozik felelősséggel.
11. A Felhasználó köteles tartózkodni mindennemű törvénytelen, fenyegető, becsületsértő,
rágalmazó, obszcén, pornográf, illetlen, gyalázkodó, reklámot tartalmazó vagy bármely olyan
tartalom vagy anyag Weboldalra történő feltöltésétől vagy továbbításától, amely
bűncselekménynek vagy más jogsértésnek minősül, illetve ilyennek minősülő magatartásra
ösztönöz.
12. Amennyiben a Felhasználó tartalmat tölt fel, azért kizárólag ő felel, ezért meg kell
győződnie arról, hogy erre jogosult és az nem jogsértő. A Szolgáltató nem ellenőrzi az általa
csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információt (a fájlokat sem), továbbá nem keres
olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak. A
Szolgáltató nem vállal felelősséget a más által rendelkezésre bocsátott, az általa nyújtott
információs társadalommal összefüggő szolgáltatással továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé
tett jogszabályba ütköző tartalmú információval (ide értve a fájlokat és a szöveges tartalmat
is) harmadik személynek okozott jogsérelemért.
13. Amint a Szolgáltató (pl. bejelentés alapján) a fentiek ellenére mégis tudomást szerez az
információval kapcsolatos jogellenes magatartásról, vagy arról, hogy az információ bárkinek a
jogát vagy jogos érdekét sérti, haladéktalanul intézkedik az információ eltávolításáról, vagy a
hozzáférést nem biztosítja, jogosult továbbá a Felhasználó fiókját törölni vagy felfüggeszteni.
A szolgáltatás keretei között továbbított információ vonatkozásában nem a Szolgáltató
kezdeményezi az információ továbbítását, nem a Szolgáltató választja meg a továbbítás
címzettjét, és a továbbított információt nem a Szolgáltató választja ki, illetve azt nem
változtatja meg.
14. A feltöltéssel a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a tartalmat a munkavállalója az
oktatására mint magáncélra felhasználja. A Felhasználó továbbá hozzájárul ahhoz is, hogy a
Szolgáltató tárhelyén másolat készüljön a feltöltött tartalomról. A Felhasználó a
munkavállalóin kívül nem engedhet hozzáférést harmadik személyeknek a Weboldalhoz.
V. A FELHASZNÁLÓ MUNKAVÁLLALÓIRA IRÁNYADÓ SZABÁLYOK
15. A munkavállaló kizárólag a tartalomhoz való hozzáférésre, annak és a Weboldalon használt
szoftvernek ilyen formában az ő munkahelyi oktatása céljára történő felhasználására szerez
jogosultságot ingyenesen a Weboldal, illetve az arra feltöltött tartalmak tekintetében. A
munkavállalóra értelemszerűen nem értelmezendőek a jelen Szabályzat tartalomfeltöltésre és
díjfizetésre vonatkozó, valamint azokhoz kapcsolódó rendelkezései, őt ilyen jogosultság nem
illeti meg, illetve ilyen kötelezettség nem terheli. A munkavállaló különösen nem jogosult a
tartalmat letölteni, másolni, illetve harmadik személy részére további felhasználási
jogosultságokat engedni ingyenesen vagy ellenszolgáltatás fejében sem, a tartalmat
megosztani, nyilvánosságra hozni, nyilvánossághoz közvetíteni, harmadik személyek számára
hozzáférhetővé tenni vagy egyébként haszonszerzés céljából felhasználni.
VI. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE
16. A Felek között a jelen Szabályzat elfogadásával, a regisztrációval, illetve a feltöltéssel vagy
a munkavállalóként történő használattal szerződés jön létre, amely alapján a Szolgáltató
tárolja a tartalmat és hozzáférést biztosít ahhoz.

17. Az adatbeviteli hibákat a regisztrációs adatlap kitöltésével egyidejűleg tudja javítani a
Felhasználó. Kérjük, gondosan ellenőrizze a regisztrációs adatlap tartalmát! A megadott
adatok a Felhasználó fiókjában javíthatóak. Amennyiben a Felhasználó egyéb adatbeviteli
hibát tapasztal, úgy köteles azt haladéktalanul e-mailben jelezni a Szolgáltató felé. A
Szolgáltató a Felhasználó általi téves vagy hiányos adatmegadással kapcsolatban mindennemű
felelősséget kizár. Figyelemmel a szolgáltatás jellegére is, a Felhasználónak az adatbeviteli
hibák javítására legkésőbb a szolgáltatási díj megfizetésének napján van lehetősége.
18. A munkavállalók részére a munkáltató Felhasználó igényli a felhasználói jogosultságokat,
amelyek belépő adatait a Szolgáltató e-mailben juttatja el a munkáltató Felhasználó részére.
A Felhasználó másnak nem biztosíthat hozzáférést a Weboldalhoz, arra csak a munkáltató erre
kijelölt munkavállalója és a profillal rendelkező munkavállalói jogosultak. A munkáltató
Felhasználó bármikor jogosult megszüntetni, megváltoztatni, illetve másik munkavállalóra
átruházni az egyes munkavállalók jogosultságait, azonban ez az érintett előfizetési időszakra
vonatkozó díjfizetési kötelezettségét nem érinti, nem szolgál alapul a díj csökkentésére.
VII. A WEBOLDAL MŰKÖDÉSE
19. A Szolgáltató nem tudja garantálni a Weboldal megszakítás- és hibamentes működését,
ilyet nem vállal, a működési hibák miatt nem vonható felelősségre. A Szolgáltató jogosult a
Weboldal működését karbantartási okokból szüneteltetni. A Szolgáltató 95%-os elérhetőséget
vállal a Weboldal vonatkozásában minden érintett előfizetési időszak vonatkozásában.
20. A Szolgáltató jogosult a Weboldal tartalmának előzetes tájékoztatás nélküli
megváltoztatására.
21. A Weboldal tartalmazhat más weboldalakra vonatkozó hivatkozásokat, utalásokat, melyek
a Szolgáltató Weboldalának egy adott személyéhez, tevékenységéhez kapcsolódnak. Az
előzőkben nevezett weboldalakon szereplő információkkal, azok tartalmával kapcsolatban a
Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.
VIII. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE
22. A Felek közötti szerződés a Felhasználó regisztrációs fiókjának törlésével megszűnik.
23. A Felhasználó jogosult a fiókot indokolás nélkül törölni az előfizetési időszak lejárta előtt
is, azonban ez nem jár az érintett előfizetési időszak díjának bármilyen visszafizetésével vagy
díjcsökkentéssel, ilyen igényt a Felhasználó nem érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben, a
teljes folyamatban lévő előfizetési időszak díját köteles megfizetni a Szolgáltató részére.
24. A jelen Szabályzat rendelkezéseinek megsértése esetén a Szolgáltató jogosult egyoldalú
nyilatkozatával megszüntetni a szerződést és törölni a Felhasználó fiókját, azonban ez nem jár
az érintett előfizetési időszak díjának bármilyen visszafizetésével vagy díjcsökkentéssel, ilyen
igényt a Felhasználó nem érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben.
25. Kizárólag a Felhasználó felelős azért, hogy a feltöltött tartalmait lementse, archiválja a fiók
törlésének esetére. A fiók törlését követően a Felhasználó által letöltött, illetve feltöltött
anyagok nem lesznek hozzáférhetőek a továbbiakban.
26. A szerződés megszűnik és törlésre kerül az érintett előfizetési időszak megújítás nélküli
lejártakor is.
IX. FIZETÉSI FELTÉTELEK

27. A Szolgáltató a szolgáltatását ingyenes próbaverzióval indítja el, azonban a Felek
megállapodnak, hogy a Szolgáltató bármikor jogosult ezt az ingyenes próbaidőszakot
indokolás nélkül megszüntetni és átállni díjazás ellenében történő szolgáltatásra. A
próbaidőszak megszűnéséről a Szolgáltató 15 nappal korábban értesíti a Felhasználót és
egyben tájékoztatja a továbbiakban felmerülő fizetési kötelezettségéről is. Ebben az
esetben a Felhasználó jogosult a 15 napos határidőn belül törölni a fiókját és megszüntetni
a szerződést. Amennyiben a Felhasználó nem törli a fiókját, úgy a szolgáltatás díjfizetés
ellenében folytatódik tovább a Szolgáltató által megállapított díjazásnak megfelelően a
Szolgáltató által megjelölt díjfizetési időszakra.
28. Ellenkező megjelölés hiányában a feltüntetett díjakat a mindenkor hatályos áfa terheli.
29. A megrendelhető szolgáltatások árai változtatásának joga a Szolgáltatóé. A módosítás a
Weboldalon való megjelenéssel, illetve a Szolgáltató erről küldött tájékoztatásával egyidejűleg
lép hatályba és a következő számlázási időszaktól alkalmazandó. A módosítás a már
megrendelt szolgáltatások, a folyamatban lévő előfizetési időszakok díját sem kedvezően, sem
kedvezőtlenül nem befolyásolhatja.
30. A Felhasználó a jelen Szabályzat elfogadásával hozzájárul, hogy a Szolgáltató elektronikus
számlát állítson ki és küldjön meg a részére.
31. A Szolgáltató jogosult az előfizetési időszak lejárata előtt 15 nappal értesíti a Felhasználót.
A Felhasználónak lehetősége van a fiókját törölni vagy válasze-mailben a lejáratot megelőzően
jelezni, ha nem kívánja meghosszabbítani az előfizetést. Ez utóbbi esetben a szerződés a
lejárattal megszűnik. Amennyiben a Felhasználó nem törli a fiókját és nem jelzi a
megszüntetési szándékát sem, a szerződés meghosszabbodik egy további előfizetési
időszakkal minden előfizetési időszak végén és a meghosszabbodástól számított 15 napon
belül a Felhasználó köteles megfizetni a Szolgáltató részére a következő előfizetési időszakra
vonatkozó díjat.
32. Amennyiben a Felhasználó olyan időszakban rendeli meg a szolgáltatást, amikor nincs
ingyenes próbaidőszak, úgy a szolgáltatás bekapcsolásának, a belépőkódok megküldésének
feltétele a megrendelt előfizetési időszakra vonatkozó előfizetői díj előzetes megfizetése.
X. ELÁLLÁSI JOG
33. A Felhasználó nem minősül fogyasztónak, így őt nem illeti meg a 45/2014. (II.26.) Korm.
rendelet szerinti elállási jog. A munkavállaló a saját fiókja törlésével elállhat a vele szemben
fennálló szerződéstől.
XI. SZAVATOSSÁG
34. A Szolgáltató semmilyen szavatosságot nem vállal a Felhasználók által feltöltött tartalom
(fájlok) vonatkozásában, így nem garantálja, hogy azok nem sértik harmadik személyek jogos
érdekét, illetve nem jogellenesek, egyébként pontosak, helytállóak vagy bármely cél elérésére
alkalmasak, illetve minőségi vagy egyéb feltételeknek megfelelnek.
35. A Felhasználó a Szolgáltató tárhelyszolgáltatása hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval
szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.
36. Amennyiben a Felhasználó azt tapasztalja, hogy a feltöltött tartalom a tárhelyszolgáltatás
hibája miatt hibás, a feltöltés vagy a használat nem működik, köteles haladéktalanul felvenni
a kapcsolatot a Szolgáltatóval és jelezni az igényét. A Felhasználó köteles a hibát annak

felfedezése után haladéktalanul közölni. A kellékszavatossági igény egy év alatt évül el. A
Feltöltő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is
megvolt. A tárhelyszolgáltatás jellegéből adódóan a kellékszavatossági igény a szolgáltatás
kijavítására, illetve az elállásra terjed ki, illetve a jelen Szabályzatban megjelölt rendelkezésre
állás nem teljesítése esetén a Felhasználó kérheti az előfizetői díj arányos csökkentését,
amelynek kiszámítása az üzemórák figyelembevételével történik.
XII. FELELŐSSÉG
37. A törvény által megengedett mértékig a Szolgáltató ezennel kizár minden felelősséget a
Weboldal Felhasználó általi használata és/vagy ennek eredménye által bármilyen módon,
közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért, beleértve, de nem
kizárólagossággal a következők által bármilyen módon okozott és/vagy azokból bármilyen
módon fakadó károkat:
- a Felhasználó bármiféle tevékenysége, melyre esetleg a Weboldalon közzétett információ
ösztönözte;
- a Weboldal használatának lehetetlensége;
- a Felhasználók által feltöltött tartalom;
- és a Weboldalon szereplő bizonyos információk helytelensége, hiányossága vagy elavultsága.
38. Az előző bekezdésben tárgyalt korlátozások nem érvényesek, ha és amennyiben a kár,
haláleset vagy személyi sérülés a Szolgáltató szándékos cselekedetének, mulasztásának vagy
súlyos gondatlanságának a következménye.
39. A Weboldal tartalmához való hozzáférésből vagy a hozzáférés hiányából, illetve
tartalmának felhasználásából, vagy a felhasználás hiányából eredő közvetlen, közvetett,
járulékos, következményes, büntető, vagy nem vagyoni kártérítés alapjául szolgáló károkért a
Szolgáltató lehető legszélesebb körben kizár minden felelősséget. A Szolgáltató nem vállal
helytállást azért, hogy a Weboldal, illetve a szerver, amely a Weboldalat hozzáférhetővé teszi,
valamint a tárolt fájlok vírusmentesek.
40. A Weboldal használata feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és
korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a
lehetséges hibákra.
41. A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt,
bármilyen okból is következtek be:
• Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű
megváltozása.
• Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Weboldal
akadálytalan működését és a vásárlást.
• Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
• Bármely nem ajánlott vagy tértivevényes formában küldött levél – függetlenül attól, hogy
papír, vagy elektronikus formában érkezett –, de főleg bármilyen adat elvesztése.
• Bármely szoftver nem megfelelő működése.
• Bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei.
42. A Szolgáltató nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért,
ami a Weboldalhoz való csatlakozás, a Weboldal megtekintése miatt következett be.

43. Felhasználó teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik a más személy személyes
adatainak megadásából, illetve Weboldalon történő közzétételéből eredő károkért. A
Szolgáltató ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy
személyazonosságának megállapítása céljából.
XIII. PANASZKEZELÉS, JOGSÉRTŐ TARTALOM BEJELENTÉSE
44. A panaszok bejelentésére, kapcsolattartásra használható cím, telefonszám, elektronikus
levelezési cím a fentiekben került megjelölésre.
45. A Felhasználó panaszát szóban (személyesen vagy telefonon) vagy írásban jelentheti be a
Szolgáltató elérhetőségein. Nem minősül panasznak, ha a Felhasználó a Weboldal
működésével, tevékenységével kapcsolatosan tájékoztatást, állásfoglalást kér.
46. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a
Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, illetve ha a panasz azonnali kivizsgálása nem
lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul
jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát a vásárlónak átadja, egyebekben pedig
a következő pont szerint jár el.
47. Az írásbeli (ideértve az elektronikus úton) valamint telefonon tett panaszt a Szolgáltató –
törvény eltérő rendelkezése hiányában – harminc napon belül írásban megválaszolja. Az ilyen
módon előterjesztett panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítószámmal látja el. A válaszhoz a
Szolgáltató csatolja a panaszról felvett jegyzőkönyvet is. A rögzített panasznak tartalmaznia
kell a panaszos nevét, címét, és a panasz leírását. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás
indokolni köteles, továbbá felhívja a vásárló figyelmét a jogorvoslati lehetőségekre. A válasz
másolati példányát öt évig köteles megőrizni, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre
bemutatni. A Szolgáltató által felvett jegyzőkönyv tartalmazza a fogyasztóvédelemről szóló
1997. évi CLV. törvényben fogyasztói szavatossági igény bejelentése esetében a 19/2014
(IV.29.) NGM. rendeletben előírt adatokat.
48. Jogsértő tartalom bejelentése: Az a jogosult, akinek a szerzői jogi törvény által védett
szerzői művén, továbbá a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló törvényben
meghatározott, a védjegyoltalomból eredő kizárólagos jogát a Szolgáltató által
hozzáférhetővé tett információ - ide nem értve a hozzáférhetővé tett információ
szabványosított címét - sérti (a továbbiakban: jogosult), teljes bizonyító erejű magánokiratba
vagy közokiratba foglalt értesítésével felhívhatja a Szolgáltatót a jogát sértő tartalmú
információ eltávolítására. Az értesítésnek tartalmaznia kell: a) a sérelem tárgyát és a jogsértést
valószínűsítő tények megjelölését; b) a jogsértő tartalmú információ azonosításához szükséges
adatokat; c) a jogosult nevét, lakcímét, illetve székhelyét, telefonszámát, valamint
elektronikus levelezési címét. Az értesítés átvételétől számított 12 órán belül a szolgáltató - a
jogosult jogát sértő információt biztosító igénybe vevő (a továbbiakban: érintett igénybe vevő)
3 munkanapon belül történő írásbeli tájékoztatása mellett - köteles intézkedni az értesítésben
megjelölt információhoz való hozzáférés nem biztosítása vagy az információ eltávolítása iránt,
és feltüntetni, hogy az eltávolítás milyen jogosult jogsértést állító értesítése alapján történt.
Az eljárásra egyébként az Ekertv. 13. §-a az irányadó.
XIV. JOGORVOSLAT

49. Fogyasztó (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró
természetes személy, tehát a Felhasználó nem, csak a munkavállaló) jogosult békéltető
testülethez fordulni. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület a Pest Megyei
Békéltető Testület (Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.; levelezési cím: 1364
Budapest, Pf.: 81; telefonszáma: 06-1-269-0703; fax száma: 06-1-269-0703; e-mail cím:
pmbekelteto@pmkik.hu). Az egyéb békéltető testületek elérhetőségei és további tájékoztatás
megtalálható az alábbi linken: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
50. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platform, amely
jogviták rendezésére használható, elérhető az alábbi linken: http://ec.europa.eu/odr , a
platform használatának feltételeivel együtt.
XV. HÍRLEVÉL
51. A Felhasználóknak módjuk van a regisztrációjuk alkalmával, illetve később, az oldal
használata során a Szolgáltató hírlevelére feliratkozni. A hírlevélre feliratkozás önkéntes.
Feliratkozás esetén a Felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy az általa megadott email címre
tájékoztató és kifejezetten reklámcélú tartalmak kerüljenek továbbításra a Szolgáltató által
meghatározott időközönként.
52. A hírlevélről a Felhasználó bármikor leiratkozhat.
XV. EGYEBEK
53. Amennyiben a jelen Szabályzat bármely rendelkezését bíróság érvénytelennek találja, az
érvénytelenség nem érinti az egyéb rendelkezések érvényességét, azok továbbra is
érvényesek maradnak.
54. Szolgáltató fenntartja magának a kizárólagos jogot arra, hogy saját döntési körében,
bármilyen okból elfogadhatatlan tartalmakat a Weboldalról eltávolítsa.
55. A Weboldal használatával Ön kijelenti, hogy a Felhasználási Feltételeket megértett, azokat
tudomásul vette, és az oldal használatának feltételeként elfogadja.
56. A Weboldal tartalma szerzői jogi oltalom alatt áll, annak vagy részeinek, az ott található
grafikai, videó és egyéb műalkotásoknak, szoftvernek, szövegeknek az engedély nélküli
bármilyen formában vagy célból történő felhasználása tilos! A Weboldal tartalmának a szerzői
jogi jogosultja a Szolgáltató.
57. A jelen Szabályzat szerzője: dr. Szilágyi Gergő ügyvéd (www.drszilagyigergo.hu )

