
Tisztelt Látogató! 

 

Azzal, hogy Ön belép az www.koheziorepro.hu című internetes weboldal valamelyik oldalára, köteles tartania 

magát az Kohézió Rendezvénymenedzser Projekt és Program Iroda - Ujváry László EV felhasználási 

feltételeihez, kifejezetten elfogadja az alábbi feltételeket, - az Adatvédelmi Nyilatkozattal együttesen, és 

automatikusan - még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, a rendszer egyik szolgáltatásának 

sem. 

Az www.koheziorepro.hu weboldalon található felépített rendszer és tartalom az Kohézió 

Rendezvénymenedzser Projekt és Program Iroda - Ujváry László EV. kizárólagos szellemi tulajdona.  

Az www.koheziorepro.hu domain név, valamint a "Kohézió Rendezvénymenedzser Projekt és Program 

Iroda" név, valamint a „Kohézió RePro Iroda” rövidítés szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban 

részesül, felhasználása - a hivatkozás kivételével - kizárólag az Kohézió Rendezvénymenedzser Projekt és 

Program Iroda - Ujváry László EV előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges. 
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Felhasználási feltételek – Általános Szerződési Feltételek - (ÁSZF) 

1. Általános alapvető rendelkezések - Bevezetés 

1.1 Alapfogalmak: 

ÁSZF:  Általános Szerződési Feltételek 

Szolgáltató:  Kohézió Rendezvénymenedzser Projekt és Program Iroda - Ujváry László EV 

Szolgáltatás: a www.koheziorepro.hu domain néven üzemeltetett weboldal tartalma, és a rajta 

megjelenő szolgáltatások. 

Felhasználó: A Szolgáltatást igénybe vevő felhasználó – regisztrált és nem regisztrált felhasználó 

Vásárló/Résztvevő:  Általában a két személy azonos, de természetesen el is térhet egymástól, jelölhet  

két különböző személyt is. 

Részvételi díj:  Az adott program ellenértéke 

1.2 A Szerződés: 

Jelen ÁSZF = Általános Szerződési Feltételek - továbbiakban Szabályzat - egy jogilag kötelező  

érvényű megállapodás, mely létrejött egyrészről 

Név:      Kohézió Rendezvénymenedzser Projekt és Program Iroda 

- Ujváry László EV 

Székhely és postai cím:  1138 Budapest Gyöngyösi utca 2. II/11 

Nyilvántartási száma:  34541371 

Adószáma:   66381259141 

Email címe:   koheziorepro@gmail.com 

Weboldal címe:   www.koheziorepro.hu 

Telefonszáma:   +36-70-262-6292  

továbbiakban: - Szolgáltató,  

mint a www.koheziorepro.hu domain néven működő weboldalának - továbbiakban a - Szolgáltatás 

üzemeltetője, valamint másrészről  

a Szolgáltatást igénybe vevő felhasználója, továbbiakban: - Felhasználó között.  

Betartása mindkét fél kötelessége. 

A Szolgáltatásra történő regisztráció feltétele, jelen ÁSZF valamint az Adatvédelmi Nyilatkozat  

ismerete, és annak elfogadása. 

A Szolgáltatás nem regisztrált Felhasználók általi használata a jelen Szabályzat egyértelmű és 

automatikus elfogadásának minősül. 

A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezik. 

1.3 A Szolgáltatás időtartama: 

Az www.koheziorepro.hu internetes weboldal szándékai szerint folyamatosan, határozatlan 

időtartamban, a nap 24 órájában nyújtja Szolgáltatásait. 

1.4 Az ÁSZF megváltoztatása: 

Szolgáltató fenntartja magának a jogot a jelen ÁSZF külön indoklás nélküli megváltoztatására.  

Erről az érintetteket a weboldalon, vagy email címre történő levelezés formájában tájékoztatja. 

A Felhasználó felelőssége, hogy az ÁSZF változásait figyelemmel kísérje.  

A módosítást követően a Szolgáltatás használata a mindenkori aktuális ÁSZF automatikus elfogadását 

jelenti.  

1.5 Használat: 

 A Szolgáltatás kizárólag a hatályos törvények és jogszabályok keretei között, mind a Szolgáltató, 

mind a harmadik személyek jogainak sérelme nélkül használható.  

 Szolgáltató www.koheziorepro.hu weboldala responzív, így valamennyi kommunikációs eszközön 

–mobiltelefon, tablet, laptop, asztali számítógép – egyformán, és korlátlanul megtekinthető. 

1.6 Alapvető tartalmak: 

 Szolgáltató arra törekszik, hogy az általa megjelenített információk minden formája  

(Programok, rendezvények, hírek, információk, valamint egyéb kép és hanganyagok, videotartalmak 

stb.) minden szempontból a lehető legjobban szolgálják a felhasználók tájékoztatását, tájékozódását 

a www.koheziorepro.hu weboldalon. 
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 Ezzel együtt a Szolgáltató felhívja a felhasználók figyelmét arra, hogy az internetes weboldalon  

elérhető külső weboldalakra mutató linkek, idegen internetes források tartalmáért,  illetve az azokon 

fennálló jogok tekintetében felelősséget nem vállal. 

 A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott vagy publikált anyagokért, 

melyekhez az www.koheziorepro.hu internetes portál kapcsolódik.  

 A Szolgáltató nem felel a linkekben előforduló márkanevek, védjegyek használatáért, valamint 

azért, ha egy máshol készült tartalmi szolgáltatás sérti bárki világnézetét, ízlését, meggyőződését. 

 A  Szolgáltató  a külső forrásokból származó adatok és információk pontosságáért és valódiságáért 

felelősséget nem vállal, az esetlegesen ebből eredő veszteségek vagy károk rendezésére nem 

kötelezhető.   

 A Szolgáltatás számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaz, amely más szolgáltatók 

oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért ugyancsak nem 

vállalunk felelősséget. 

 Az www.koheziorepro.hu internetes weboldalon megjelent információk további felhasználásáért a 

felhasználó felel. 

2. Általános felhasználási feltételek – weboldal használat: 

2.1 Weboldal használat – Regisztráció. 

2.1.1 Használat regisztráció nélkül: 

 A jelen Szabályzatban meghatározott korlátok között bárki a Szolgáltatás Felhasználója lehet, aki 

megérti, elfogadja és betartja a jelen ÁSZF-t, az Adatvédelmi Nyilatkozatot, valamint a törvényi 

és jogszabályi előírásokat. 

 Regisztráció nélkül használható valamennyi Szolgáltatás a www.koheziorepro.hu weboldalon, 

kivéve a programok Részletes leírásának, valamint a konkrét programon való Részvételi feltételek 

megtekinthetősége. 

 Amennyiben felhasználó valamelyik programon való részvételt meg akarja vásárolni, úgy ebben 

az esetben regisztrálnia kell, és a fizetés folyamán – a számlakészítéshez kapcsolódóan - a kötelező 

adatokat meg kell adnia. 

2.1.2 Regisztráció – Felhasználó létrehozása - Használat regisztrációval: 

 Bizonyos szolgáltatások csak regisztrált Felhasználók számára érhetőek el.  

 A regisztráció feltétele, a regisztrációs oldalon a kötelező adatok megadása, valamint az ÁSZF és 

az Adatvédelmi Nyilatkozat elfogadása. 

 A regisztráció folyamata a Szolgáltatás regisztrációs ívének valós adatokkal történő, megfelelő és  

hiánytalan kitöltésével indul. A regisztráció során a Felhasználónak jelszót, és felhasználónevet is 

kell választania. 

 A regisztrációkor nem élő, vagy a Felhasználó által nem látogatott postafiókhoz tartozó e-mail cím 

megadása következtében a regisztrált felhasználóhoz el nem jutó információk miatt keletkező 

bármilyen kárért, adatvesztésért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.  

 A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek, és a 

Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi Nyilatkozat-

ban meghatározottak betartása mellett használható. 

 Az ÁSZF elfogadásával létrejövő szerződés nyelve a magyar, az ily módon kötött szerződések nem 

minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat a Szolgáltató nem iktatja.  

 A Szerződés megkötéséhez a Felhasználónak a regisztráció során el kell fogadnia jelen ÁSZF-et, 

valamint az Adatvédelmi Nyilatkozat-ot, a Szolgáltatás regisztrációs lapjának kitöltésével és 

elküldésével.  

 Ezt követően a Szolgáltató a Felhasználó részére az általa megadott email címre visszaigazolja a 

regisztráció megtörténtét, amely egyben a Felhasználó szerződés kötésére vonatkozó ajánlatának 

elfogadását is jelenti. 

 A Felhasználó ezt követően a visszaigazolásban szereplő adatok segítségével aktiválhatja 

felhasználói fiókját és korlátozás nélkül használhatja a weboldalt és szolgáltatásait. 
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2.1.3 Felhasználó felelőssége - kötelezettsége: 

 A www.koheziorepro.hu internetes portálon, adott azonosító (felhasználónév) alatt végzett 

valamennyi tevékenységért, kizárólag a Felhasználó a felelős. 

 Amennyiben a Felhasználónak a regisztráció során kötelezően megadandó adataiban bármilyen 

változás történik, a Felhasználó köteles a változásokat fiókjában rögzíteni. 

 Az egyes felhasználói jelszavak és fiókok titkosságának megőrzése teljes mértékben az adott 

Felhasználó felelőssége. 

 Tilos az azonosító (felhasználónév) és jelszó átruházása harmadik személyre. 

 Amennyiben tudomására jut, hogy adatait más személy illetéktelenül használja, köteles azonnal 

kapcsolatba lépnie velünk első jelzésként telefonon, és ezzel egyidejűleg mindezt írásban is meg 

kell erősítenie a tájékoztatását.  

 A Felhasználók kötelesek a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni fiókjuk bármilyen jogosulatlan 

felhasználásáról, vagy bármilyen egyéb, a biztonságot sértő cselekedetről, melyről első jelzésként 

telefonon, és ezzel egyidejűleg mindezt írásban is meg kell erősítenie a tájékoztatását. 

 Az Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok, a Felhasználók 

tudtával vagy tudta nélküli, illetéktelen használatából eredő károkért. 

A Felhasználó ugyanakkor felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen 

használatával az Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért. 

 Kérjük, hogy ne használjon más felhasználó vagy közéleti szereplő nevével egyező, illetve azzal 

könnyen összetéveszthető azonosítót (felhasználónevet). 

Az ilyen azonosítókat az adminisztrátorok és moderátorok törlik az adatbázisból.  

Mindenkinek lehetősége van a saját polgári nevén való regisztrálásra még akkor is, ha ezzel 

könnyen összetéveszthető valamely közszereplővel. Ezt az azonosítót mindaddig használhatja, 

amíg nem adja ki magát annak a közszereplőnek. 

2.1.4 Tiltások – Tilos: 

 Bármilyen módon más Felhasználók, vagy más emberek személyiségi jogait sérteni.  

 A Szolgáltató bármely hivatalos személyére, munkatársára, utaló, vagy ahhoz megtévesztésig 

hasonló felhasználónév használata. 

 Önkényuralmi jelképpel bármilyen módon kapcsolatos neveket használni. 

 Személyiségi jogokat korlátozó, sértő neveket használni. 

 Bűncselekmény elkövetésére sarkalló neveket használni. 

 Bűncselekmény elkövetésével vádoló neveket használni. 

 Olyan felhasználónév használata, mely burkolt vagy nyílt reklám, marketing vagy PR-hordozónak 

tekinthető. 

2.1.5 Szolgáltatói intézkedés Felhasználó általi félrevezetésre: 

 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó valótlan adatokkal 

vagy több alkalommal regisztrál, az adott Felhasználó Szolgáltatáshoz történő hozzáférését 

korlátozza vagy megtagadja. 

 A Szolgáltató 3 hónap elteltét követően törölheti az inaktív Felhasználókat rendszeréből.  

A regisztráció törlése előtt, a Szolgáltató saját döntése szerint felhívhatja a törlésre a Felhasználó 

figyelmét, és lehetőséget biztosíthat a regisztráció meghosszabbítására. 

 Bármely téma hozzászólásaiban, a közölt adatok valódiságával, megbízhatóságával, 

hitelességével, minőségével kapcsolatban semmilyen ellenőrzést nem folytatunk, így a Szolgáltató 

semmilyen értelemben nem vonható felelősségre a hozzászólásokban elhelyezett információkból 

téves, vagy nem valóságos voltából eredő esetleges káresemények miatt. 

2.2 Közösségi oldali kapcsolat használata 

2.2.1 Facebook modul használata: 

 A koheziorepro.hu weboldalon lehetőség van tartalmakkal kapcsolatos interakciókra. 

 Lehetőség van a tartalmak – cikkek, programok, kép és video galériák – like-olására, megosztására, 

valamint kommentelésére, közvetlenül a weboldalon direkt Facebook kapcsolattal. 

 Weboldali kommentelésre csak a Facebook-on regisztrált és belépett felhasználóknak van 

lehetősége.  

http://www.koheziorepro.hu/


 Amennyiben a weboldalon a Felhasználó a kommentjét a Facebook oldalon is szeretné 

megjeleníteni, úgy a komment alatti „Közzététel a Facebookon is” felirat előtti kockát be kell 

jelölnie. 

 Felhasználó a weboldali kommentelések során köteles jelen ÁSZF 3.1.2 valamint a 3.1.3 

pontjában meghatározott szabályokat betartani, ellenkező esetben jelen ÁSZF 3.1.3 valamint a 

3.1.4 pontban meghatározott felelősséggel tartozik. 

2.2.2 Tiltások – Tilos: 

 Bármilyen módon más Felhasználók, vagy más emberek személyiségi jogait sértő információt 

megjelentetni. 

 Sértegetni a partnereket, gorombáskodni, molesztálni, zaklatni stb. őket. 

 Értelmetlen szavakat begépelni, a túl hosszú hozzászólás, egy hozzászólás többször való elküldése, 

és/vagy a gyakori szövegismétlés. 

 A közerkölcsöt és szemérmet sértő, illetlen, megbotránkoztató dolgokat írni, információkat, 

fényképeket megjeleníteni és/vagy használni, közzétenni, amelyek pornográf, vagy kifejezetten 

erotikus tartalommal bírnak. 

 Tiltott önkényuralmi jelképpel bármilyen módon kapcsolatos információkat megjeleníteni, és/vagy 

használni. közzétenni. 

 A személyiségi jogokat korlátozó, sértő információkat megjeleníteni, és/vagy használni. 

közzétenni. 

 Erőszakos, vagy erőszakra utaló, bűncselekmény elkövetésére sarkalló információkat 

megjeleníteni, és/vagy használni. közzétenni. 

 Erőszakos, vagy erőszakra utaló, bűncselekmény elkövetésével vádoló információkat 

megjeleníteni, és/vagy használni. közzétenni. 

 Olyan információk elhelyezése, amelyek sértik a Magyarországon hatályos törvényeket, 

jogszabályokat. 

 Az alkotmányos rend vagy törvények megsértésére buzdító tartalmat bármilyen formában is 

közölni. 

 Reklám, marketing vagy PR céllal a hozzászólásokban, a fórumban, etc. bármilyen tartalom (de 

különösen FTP szerver, pornóoldal, konkurens site, etc) hirdetése. Telefonszám, IP cím, e-mail 

cím, illegális FTP szerver, konkurens fórum szolgáltatás címe, valamint webcím, sem névben, sem 

hozzászólásban nem szerepelhet, és nem lehet ilyen tartalmakat elhelyezni. 

 Az engedély nélküli reklámtevékenység, különösen url-ek beillesztése bármilyen formában, 

módon, közegben, szövegkörnyezetben. 

 Szolgáltató külön engedélye nélkül, nyereségorientált vállalkozást, terméket, szolgáltatást 

reklámozni, beleértve a nyereségérdekelt, bevétel orientált weblapokat is, bármilyen formában, 

módon, közegben, szövegkörnyezetben. 

 Kéretlen reklámlevelek, lánclevelek küldése, más internetes ajánlatok reklámozása.  

 Az Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése. 

 Nem az adott témához kapcsolódó bejegyzést beírni (offolás). 

 Kimoderált hozzászólást ismételten a hozzászólásokban, és/vagy a fórumba megismételni. 

 Egy hozzászólást szándékosan megismételni. 

 Közzétenni olyan információkat, amelyek vírust tartalmaznak, és/vagy bármilyen módon képesek, 

bármilyen számítógépes és/vagy, kommunikációs eszköz szoftverében hibát okozni, azt károsítani, 

használatát korlátozni. 

 Bármilyen olyan információ, amely bármilyen módon korlátozza, vagy a folyamatos működését 

megzavarja, akadályozza a www.koheziorepro.hu weboldal működését, biztonságát. 

2.2.3  Felelősség a Tiltások megszegésért 

 Mind jelen ÁSZF-ben, valamint az Adatvédelmi Nyilatkozat-ban leírtak, mind a vonatkozó 

törvényekben és jogszabályokban meghatározottak be nem tartásáért, és/vagy azokkal 

összefüggésben okozott, és keletkezett károkért, kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója – 

Felhasználó - a felelős, mely a Szolgáltató felelősségét kizárja. 

 Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Szolgáltatás keretén belül jogsértő információ 

található, magatartás érhető tetten, úgy a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően jár 

el az információ eltávolítása, vagy a hozzáférés nem biztosítása tekintetében. 

http://www.koheziorepro.hu/


 Amennyiben szükséges, a Szolgáltató a jogsértés esetén az eljáró hatóságoknak minden tőle telhető 

segítséget megad, a jogszabályokat és harmadik személyek jogait sértő cselekmények elkövetői 

kilétének megállapításához. 

2.2.4 Facebook ikon használata 

 A weboldalon elhelyezett Facebook ikonra való klikkeléssel a Felhasználó a Szolgáltató Facebook 

oldali profiljára jut el.  

 A továbbiakban a Szolgáltató Facebook oldali profilján történő tevékenységre a Facebook 

Felhasználási, valamint az Adatvédelmi szabályzata a meghatározó. 

2.3 Ajánlatkérés 

 A weboldal látogatóinak lehetősége van programok – rendezvények megszervezésére, 

lebonyolítására ajánlatot kérni Szolgáltatótó, melyet a weboldalon található ajánlatkérő űrlap 

kitöltésével közvetlen írásos megkeresés formájában tud megtenni. (Természetesen ez nem zárja 

ki az email-es, valamint a telefonos megkereséseket sem!). 

 Az űrlapos ajánlatkérő kitöltése a Szolgáltató részéről történő ajánlattétel pontosabb és 

hatékonyabbá tételét, és a sikeres együttműködés kialakítását hivatott biztosítani. (Természetesen 

az itt megadott adatokra is vonatkoznak az Adatvédelmi Szabályzatunkban megadott előírások és 

szabályok.) 

 Ajánlatkérő és Szolgáltató közös érdeke, hogy az adatok megfeleljenek a valóságnak. 

 Szolgáltató az ajánlatkérést a lehetőségekhez mérten a leggyorsabban feldolgozza és min. 48 órán 

belül az Ajánlatkérővel a kapcsolatot valamilyen (telefonos, írásos, stb.) módon felveszi az 

együttműködés megkezdéseként. 

3. Megvásárolható szolgáltatások köre: 

3.1 Részvételi jog és jegy: 

 A Szolgáltató koheziorepro.hu weboldalán alapvetően lehetőség van különböző bemutatókon, 

konferenciákon, üzleti, szakmai és egyéb tematikus programokon – rendezvényeken - utakon, továbbá 

üzleti és szakmai képzéseken, motivációs, és incentív utakon stb. való Részvétel jog – azaz 

Belépőjegyek, Részvételi jegyek, stb. – megvásárlására, mellyel jogot szerez a Megrendelő/Vásárló az 

adott programon való részvételre. 

 Az adott programhoz - rendezvényhez - utazáshoz mindig egyedileg megadott feltételek és szabályok 

kerülhetnek meghatározásra „Részvételi feltételek” megnevezéssel, az adott program jellegéhez 

igazodva, - melyek együttes betartása szintén kötelező érvényű a Résztvevő részére. 

3.2 Tájékoztató és Információs Tananyagok: 

Lehetőség van üzleti képzés, mentorálás - tanácsadás igénybevételére, megvásárlására, stb. 

 A szolgáltatások körébe tartozó - Szolgáltató által, - és/vagy a különböző programokon, 

rendezvényeken közzétett tájékoztató és információs tananyagok Szolgáltató tulajdonát képezik, 

melyekre a Szerzői Jog védelme vonatkozik, és érvényesül kiegészítve jelen ÁSZF 9. pontjában 

részletezetekkel. 

 Ezen programokon - rendezvényeken közzé, és átadott írott anyagok kizárólag személyes 

felhasználásra jogosítanak, azokat másolni, többszörözni, továbbadni, különböző üzleti és egyéb 

célokra felhasználni tilos, és a be nem tartása jogkövetkezménnyel jár.  

3.3 Kiegészítő és Opciós programok: 

 Az alapprogramokhoz (Kiegészítő program nélkül) kapcsolódóan adott programokhoz lehetőség 

van kiegészítő – „Opciós” – programok igénybevételére, megvásárlására. Ezek az alapprogram 

változataiként – Kiegészítő programmal „A”, vagy „B”, vagy „C” – megnevezésű változatokként 

jelennek meg a választható árak listájában. A különböző opciós programok a különböző 

változatokban szerepelnek.  

 A kiegészítő és opciós programok leírása a „Részletes leírás” menüponton belül tekinthetőek meg, 

melyeknek az ára összesítve - az alapprogram és a kiegészítő program együttes ára - jelenik meg az 

adott változat kiválasztásakor az árlistában. 
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4. Rendelés menete – Részvételi díj - Fizetési módok 

 Rendelés – vásárlás regisztrációt és bejelentkezést követően lehetséges a koheziorepro.hu weboldalon. 

 A „Részvételi díj” tartalmazza a mindenkori Programon – Rendezvényen - Utazáson való részvételt, 

valamint az előzetesen meghirdetett szolgáltatások igénybevételének lehetőségét.  

 Szolgáltató a „Díjbekérőt” és a „Számlát” a Számlázz.hu online számlázó rendszer alkalmazásával 

készíti és működteti. (mobilon is működik) 

 A Bankkártyás fizetési átjárót az OTP SimplePay rendszere biztosítja. (mobilon is működik) 

4.1 Hagyományos átutalással: 

 A hagyományos átutalási fizetési módnál a Felhasználó-Vásárló a program-rendezvény 

kiválasztását követően a levelezési fiókjába értesítő és/vagy tájékoztató email-t kap.  

 A rendelés befejeztével kap az általa megadott címre egy „Rendelés visszaigazolás” email-t,  

Szolgáltató (Kohézió RePro Iroda - Ujváry László E.V.) részéről.  

 Kap egy „Díjbekérő” értesítő emailt is, (melyet a Számlázz.hu rendszere küld ki) és az ebben is 

megadott adatokkal, hagyományos átutalással, kifizeti a program-rendezvény „Részvételi díj”-át, 

ellenértékét.  

Név: Kohézió RePro Iroda – Ujváry László E.V.   

Cím: 1138 Budapest Gyöngyösi utca 2. II/11.  

Bankszámlaszám: OTP Bank - 11713177-21452921 

Megjegyzés: A program megnevezése, és dátuma – év, hó, nap(-ok), (pl. 2018.06.28-30) 

 A pénz beérkezését követően megkapja a „Számla értesítő”-t (a Számlázz.hu rendszerétől), melyet 

PDF formátumban le tud tölteni. 

 A fizetést és annak megérkezését, valamint a számla megküldését követően kerül sor 

„Részvételi/Utazás jegy” a Szolgáltató általi megküldésére, a megadott email címre. 

4.2 Bankkártyás fizetéssel: 

 A bankkártyás fizetési módnál ugyanúgy, mint a hagyományos átutalásnál a Felhasználó a program-

rendezvény kiválasztását követően szintén kap kettő db emailt.  

 Az első email értesítőt a Szolgáltató (Kohézió RePro Iroda - Ujváry László E.V.) küldi, mely egy 

rendelési számot tartalmazó „Rendelés visszaigazolás”.  

 A másik email, mely a „Díjbekérő” értesítő, melyet a Számlázz.hu részéről kap, még egyszer 

választhat, hogy milyen módon – ebben az esetben átutalással – fizeti ki a program-rendezvény 

„Részvételi díj”-át, ellenértékét.  

 Ezt követően átkerül a SimplePay online fizetési felületére, ahol a bankkártya adatait megadva 

kifizetésre kerül a vásárolt Program – Rendezvény - Utazás ellenértéke. 

 A kifizetést követően kap egy „Számla értesítő”-t - melyet PDF formátumban le tud tölteni – a  

Számlázz.hu rendszerétől. 

 A számla megküldését követően kerül sor „Részvételi/Utazás jegy” a Szolgáltató általi 

megküldésére, a megadott email címre. 

5. Rendelések feldolgozása és teljesítése 

Programokkal – rendezvényekkel kapcsolatos rendelés-vásárlás kétféle képpen történhet. 

 A weboldalon Szolgáltató által meghirdetett Programok – Rendezvények – Utazások megvásárlására 

van lehetőség. 

Jelen ÁSZF a weboldalon található meghirdetett programok megvásárlására és azok teljesítésével 

kapcsolatosan vonatkozik. 

 Egyedi megkeresés – kapcsolatfelvételi „Ajánlatkérő” alapján 

Az ajánlatkérés alapján megvalósuló programok egyedi megállapodások és szerződések alapján 

jönnek létre, melyekre jelen ÁSZF nem vonatkozik. 

5.1 A rendelések feldolgozása: 

 A rendelések-vásárlások feldolgozása a „Rendelés visszaigazolás” értesítő email megküldésével 

kezdődik a vásárló által megadott email címre. 

 Miután a fizetés és az arra vonatkozó számla megküldése megtörtént a „Részvételi/Utazási jegy” kerül 

megküldésre szintén a megadott email címre. 

 A Programokon – Rendezvényeken – Utazásokon való részvétel, a „Részvételi jegy” bemutatásával és 

a - programok jellegétől függően – a személyazonosság igazolásával lehet  
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5.2 A rendelések teljesítése: 

 A „Részvételi jegy” bemutatását követően Szolgáltató az előzetesen meghirdetett program leírásban 

és a mindenkor érvényes ÁSZF-nek megfelelően biztosítja a Résztvevőnek a programon való 

részvételt, szolgáltatások, és klf. információs stb. anyagokat. 

 Amennyiben a programon Szolgáltatón kívül más – Szolgáltató partnere, vagy al/társvállalkozója – is 

nyújt szolgáltatást, úgy azon szolgáltatásokat is az előzetesen meghirdetettek szerint lehet igénybe 

venni. 

 Szolgáltató által nyújtott Utazások végén Résztvevő a Szolgáltató által előkészített „Teljesítés 

igazolás” aláírásával igazolja a programon való részvételét, és a rendelés teljesítését. 

 Egyéb programokon való részvételt követően „Teljesítés igazolás” csak egyedi esetekben lehet 

szükséges, az adott program jellegének függvényében. 

 Szolgáltató - előzőekben nevezett esetekben - köteles a „Teljesítés igazolás”-t a Résztevő 

rendelkezésére bocsátani, melyet Résztvevő köteles, igazolni, szükség esetén véleményezni.  

 Abban az esetben amennyiben valamilyen oknál fogva kifogással szeretne élni, úgy ezt a „Teljesítés 

igazolás”-on, vagy egyéb kapcsolódó dokumentumban megteheti (pl. jegyzőkönyv, stb.).  

6. Részvételi feltételek  

Jelen ÁSZF 4.1 pontjában a „Részvételi jogosultság” meghatározásra került.  

Az általánosan megadott szempontokat kiegészítve a részvételi feltételek - szabályok és jogok - minden 

egyes programhoz, mindig külön-külön hozzárendelve kerülnek meghatározásra, az adott program 

jellegétől függően, melyek részét képezik az adott program részletes leírásának, és jelen ÁSZF ható és 

jogkörét kibővítve érvényesek. Regisztrációt és belépést követően olvashatóak. 

6.1 Programokon - Rendezvényeken való részvétel 

 A program bemutatásánál a „Részvételi feltételek” ikonra való kattintással érhetőek el, és 

olvashatóak, melyek minden résztvevőre egyformán kötelező érvényűek. 

 Szolgáltató fenntartja azon jogát, hogy a Programok - Rendezvények (nem jelentős) feltételeit az 

utazás megkezdése előtt egyoldalúan módosítsa. A módosításról Szolgáltató a Résztvevőt 

tájékoztatja. 

6.2 Utazásokon – Szakmai utakon való részvétel – Utazási felételek 

 A program bemutatásánál a „Részvételi feltételek” ikonra való kattintással érhetőek el, és 

olvashatóak, melyek minden résztvevőre egyformán kötelező érvényűek. 

 Szolgáltató fenntartja azon jogát, hogy az utazások - nem jelentős - feltételeit az utazás megkezdése 

előtt egyoldalúan módosítsa. A módosításról Szolgáltató a Résztvevőt tájékoztatja. 

7. Elállás – Lemondás – Átruházás – valamint e jogok gyakorlásának menete: 

 Amennyiben Vásárló/Résztvevő az adott Programon – Rendezvényen - Utazáson nem tud részt venni, 

azt haladéktalanul jeleznie kell irodánk felé, hogy a megfelelő intézkedéseket, és az esetleges 

kárelhárítási lépéseket Szolgáltató meg tudja tenni, mind a saját, mind a partnerei, mind a 

Vásárló/Résztvevő érdekében. 

7.1 Elállás: 

 Vásárló/Résztvevő jogosult előzetesen az adott Programon – Rendezvényen – Utazáson való 

részvételétől elállni, melyet Szolgáltatóval történt előzetes egyeztetés alapján, előzetes írásos 

bejelentés, és a Szolgáltató írásos jóváhagyó igazolásával lehetséges.  

 Elállási feltételek – időpontok, térítések, jogok és kötelezettségek, lehetőségek, stb. – a mindenkori 

aktuális program, és/vagy a „Részvételi feltételek” leírásában kerülnek megadásra, az adott Program 

– Rendezvény – Utazás jellegétől függően. 

7.2 Lemondás: 

 Vásárló/Résztvevő jogosult előzetesen az adott Programon – Rendezvényen – Utazáson való 

részvételét lemondani, melyet kizárólag Szolgáltatóval történt előzetes egyeztetés alapján, előzetes 

írásos bejelentés, és Szolgáltató írásos, jóváhagyó hozzájárulásával lehetséges 

 Lemondási feltételek – időpontok, térítések, jogok és kötelezettségek, stb. – a mindenkori aktuális 

program, és/vagy a „Részvételi feltételek” leírásában kerülnek megadásra, az adott program – 

rendezvény – utazás jellegétől függően.  



 Időpontmódosítás, másik Programra – Rendezvényre – Utazásra történő átjelentkezésre csak a 

lemondási feltételek figyelembe vételével lehetséges.  

 Utazás esetén amennyiben a Vásárló/Résztvevő a „Részvételi feltételek”-ben megadott türelmi 

időpontig sem jelenik meg az előre megadott találkozási ponton, úgy Szolgáltató úgy tekinti, hogy 

a programon nem kíván részt venni, ezért Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli, mely 

esetben a „Részvételi díj” ellenértéke vissza nem követelhető. Ebben az esetben esetleges más 

programba való részösszeg betudása és annak mértéke kizárólag Szolgáltató egyéni belátása, és vele 

történt külön egyeztetés alapján lehetséges, melyre Szolgáltató nem kötelezhető, és csak 

lehetőségként kezelhető.  

 Tájékoztatásul a Storno biztosítás csak utazásképtelenség esetén érvényes a biztosító szabályzata 

alapján. 

7.3 Átruházás: 

 Vásárló/Résztvevő jogosult előzetesen az adott Programon – Rendezvényen – Utazáson való 

részvételét átruházni harmadik személyre, de kizárólag Szolgáltatóval történt előzetes egyeztetés 

alapján, előzetes írásos bejelentés, és Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges. 

 Átruházási feltételek – időpontok, térítések, jogok és kötelezettségek, stb. – a mindenkori aktuális 

program, és/vagy a „Részvételi feltételek” leírásában kerülnek megadásra, az adott program – 

rendezvény – utazás jellegétől függően. 

 Vásárló/Résztvevő kijelenti, hogy a részvételi jegyét csak akkor adja át más személynek, ha az új 

jegybirtokos a Szolgáltató ÁSZF-ét és az adott programra vonatkozó „Részvételi feltételek”-et 

elfogadta, továbbá a Programra történő belépéskor a ténylegesen belépő nevét előzetesen igazolja a 

Szolgáltató munkatársainál. Ezt követően Szolgálató rögzíti átadott belépővel, az új belépésre 

jogosított nevét. 

8. Meghiúsulás: 

 A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy az adott Program esetleges 

meghiúsulása esetén a Vásárló/Résztvevőt tájékoztassa, és a Részvételi jegyek visszaváltását 

elősegítse, illetve egy következő Vásárló/Résztvevő által választott program ellenértékébe betudja.  

 Ugyanakkor a Vásárló/Résztvevő tudomásul veszi, hogy az adott Program elmaradása esetén a 

Részvételi jegyek visszaváltásának folyamatát, helyszínét, határidejét, módját, a Szolgáltató dönti el, 

és annak megvalósulásáért a Szolgáltató a felelős. 

 A visszaváltásra a Szolgáltató által megadott, de maximum a meghirdetéstől számított harminc (30) 

napos jogvesztő határidőn belül, az eredeti belépőjegy és a vásárlást igazoló bizonylat felmutatása 

mellett van lehetőség.  

 A belépőjegyek árán felül, – amelyet a Szolgáltató köteles teljes értéken visszaváltani –a Szolgáltató 

nem köteles, és nem kötelezhető semmilyen vélt, vagy valós kár, költség megtérítésére.  

 Az adott Program elmaradásán kívül egyéb esetekben a Részvételi jegyek visszaváltására nincs mód. 

 Az időjárás miatti félbeszakítás, idő előtti befejezés, vagy késleltetett kezdés mellett is rendben 

megtartottnak kell tekinteni az adott Programot, amennyiben az adott Program több mint fele rendben 

megtartásra került, illetve az adott Program kezdése és a tervezett hosszához képest 50 %-nál 

kevesebbet csúszik, vagy 25 %-nál kevesebb ideig kell szüneteltetni.  

 Szolgáltató jogosult ettől eltérő szabályokat meghatározni az esőnapra illetve a részben megtartásra 

került Programra vonatkozóan. 

 A Részvételi jegyek árán felül a Részvételi jegyek megvásárlása során igénybe vett egyéb kiegészító 

– Opciós szolgáltatások árának a visszatérítési jogosságát aszerint kell megítélni, hogy az egyes 

szolgáltatások a szolgáltatás nyújtója által teljesítésbe mentek-e. 

 Vis Major helyzet előállása esetén jelen ÁSZF 14. ponjában megadottak az irányadóak. 

9. Saját nyomtatású Részvételi jegyek – E-ticket: 

9.1 Saját nyomtatású jegyek: 

 A saját nyomtatású jegyeket a Vásárló/Résztvevő a sikeres vásárlást követően saját maga töltheti le 

Szolgáltató weboldalán a saját Felhasználói aloldalán, vagy a regisztrációkor - vásárlás során 

megadott email fiókjában kapott Szolgáltató által megküldött levélből tudja kép, vagy PDF 

formában kinyomtatni.  



 A kinyomtatott E-ticket Részvételi jegy abban az esetben használható fel, amennyiben azon a 

QR/vonalkód és a mellette lévő kód jól olvasható. 

 Az E-ticket Részvételi jegyeket nem lehet sem személyesen előzetesen, sem postai úton átvenni. A 

saját nyomtatású jegyek elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös 

kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a Vásárló/Résztvevőt 

terheli. Az E-ticket belépőjegyet a Vásárló/Résztvevő köteles kinyomtatva az adott Programra 

magával hozni.  

 Vásárló/Résztvevő tudomásul veszi, és kifejezetten egyetért azzal, hogy az E-ticket-en található 

QR/vonalkódot a Szolgáltató az adott Program helyszínén elektronikusan is ellenőrizheti, és 

ellenőrzés után azonnal érvényteleníti.  

 A belépés az első érvényesítés alapján történik. Minden további belépési kísérlet érvénytelen és ezért 

eredménytelen lesz, felmutatójától a belépés megtagadható függetlenül attól, hogy az érvénytelen 

jegyet felmutató személye megegyezik-e az eredetileg az E-ticket belépőjegyet 

Vásárló/Résztvevővel. Az ilyen okból történő kizárás miatt Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető. 

9.2 Szolgáltató által generált Részvételi jegy tartalmazza: 

 a belépőjegy sorszámát 

 QR kódot 

 egy 9 jegyű azonosítót, ami lehetővé teszi a név szerinti azonosítást az olyan helyszíneken, ahol 

nincs lehetőség a vonalkódos beléptetésre 

 a helyszín, illetve a környék térképét 

 a rendezvény fő grafikai elemeit (a fellépő/esemény logója, 1-2 támogatói logó), 

 valamint a rendezvény helyszínét, időpontját, a szervező cég logóját 

 a szervező cég adatait (cégnév, cím, adószám) és a jegy ÁFA-tartalmát 

 a szervező esetleges ajánlóit 

9.3 Felelősség: 

 A Vásárló/Résztvevő ezennel visszavonhatatlanul átvállalja a Szolgáltatótól az általános forgalmi 

adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) szerint, a számlakibocsátásra 

meghatalmazottjával egyetemlegesen fennálló felelősségéből származó mindazon bírságot, 

kártérítést és költséget, amit a hivatkozott törvények, a Vásárló/Résztvevő általi megszegése folytán, 

az illetékes hatóságok, vagy harmadik személyek, a Szolgáltatóval szemben érvényesítenek. 

 Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Vásárló/Résztvevő, a Szolgáltató, 

vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott 

10. Részvétellel kapcsolatos panaszkezelés: 

 Vásárló/Résztvevő - jelen pontban a továbbiakban = Panaszos - a megvásárolt programmal 

kapcsolatosan, megfelelően alátámasztott és indokolt esetben, panasszal élhet. 

 Panaszos köteles először Szolgáltatóval egyeztetni, és tisztázni a panasz okát, és az általa 

megfogalmazott lehetséges megoldás módját. 

 Panaszos panaszát először szóban köteles megtenni Szolgáltató felé. Amennyiben szóban nem sikerül 

rendezni az adott problémát, úgy írásban teheti meg Szolgáltató felé panaszát. 

 Mindkét fél köteles törekedni a békés úton és egymás közöti megoldás kialakításában és 

megvalósításában, melyet létrejöttekor írásba foglalnak, és jóváhagyólag aláírnak 

 Szolgáltató és a Panaszos a közösen kialakított és elfogadott, jóváhagyott megoldást a továbbiakban 

kötelesek elfogadólag megvalósítani, annak megvalósulását elősegíteni. 

 Amennyiben nem sikerül egyezségre jutni, abban az esetben a mindenkori Fogyasztóvédelmi 

rendelkezések és az aktuálisan érvényben lévő PTK. rendelkezései, valamint a jelen ÁSZF 15. 

pontjában megadottak az irányadóak. 

 Amennyiben a különböző forrásból származó információk esetlegesen egymásnak ellentmondóak, az 

irányadó szabályozás meghatározásának sorrendjében a következőek szerint kell eljárni: 

Elsődlegesen: A Szolgáltató által meghirdetett közlemény-ek, 

Másodlagosan: A Programhoz megadott Részvételi feltételekben maghatározottak 

Harmadlagosan: A Részvételi jegyeken megtalálható információk 

Negyedlegesen: ÁSZF 



11. Tartalmak általános felhasználási feltételei – Szerzői jogok 

11.1 Weboldali Tartalom átvétele – Szerzői jogok: 

 Szolgáltató weboldalán mind saját, mind más forrásokból átvett (a szabályoknak megfelelő módon) 

információkat jelenít meg. 

 A Szolgáltatás keretében a Szolgáltató által a weboldalon közzétett tartalom, a Szolgáltató szellemi 

tulajdonát képezi. 

 A www.koheziorepro.hu weboldalon megjelenő védjegyek a Szolgáltató, illetve más további 

jogtulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Szolgáltató, illetve a 

jogtulajdonosok kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül, harmadik személyek semmilyen 

módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé. 

 Szolgáltató beleegyezik abba, hogy más honlapokon hivatkozzanak rá, azzal a kikötéssel, hogy erről 

a közzé tevő Szolgáltatót írásban tájékoztatja, és ahhoz a Szolgáltató az előzetes írásos jóváhagyását 

megadta.  

A hivatkozás a Szolgáltató logójának elhelyezésével, és belinkelésével (www.koheziorepro.hu) 

lehetséges.  

 A www.koheziorepro.hu weboldalról értesüléseket átvenni csak a Szolgáltató előzetes írásos 

hozzájárulását követően, a weboldalra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő 

nem módosítja az eredeti információt, ill. a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél 

feltünteti. 

11.2 Weboldali Tartalom átvétele – Tiltások: 

 Tilos a Szolgáltató - előzetes írásos - hozzájárulása nélkül a weboldalon található információk, a 

www.koheziorepro.hu weboldal egészének, vagy részeinek, felhasználása nagy nyilvánosság előtt, 

azok szórása, közlése, feldolgozása, felhasználása, és továbbadása, üzleti jellegű felhasználása vagy 

célú értékesítése. 

Mint például: - szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, design, adatszerkezet, lay-out, 

struktúra, szerkesztési elv, eljárás, program, rendezvény, a Szolgáltatás üzemeltetése során használt 

szoftveres és egyéb megoldások, ötlet, megvalósítás, etc. 

 Más weboldalak, hírügynökségek honlapunkon felhasznált hírei és fotói szerzői jogvédelem alatt 

állnak - állhatnak, ezért a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos 

azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, 

részben vagy egészben számítógépen tárolni, Szolgáltató kifejezett és előzetes írásos engedélye 

nélkül. 

 A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. 

A Szolgáltató követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését. 

11.3 Programokhoz kapcsolódó, és azokon készült tartalmak felhasználásának általános elvei: 

 Vásárló/Résztvevő a vásárlása-i folyamán az Adatkezelési Nyilatkozat, jelen ÁSZF elfogadásával 

jóváhagyólag és kifogásolás nélkül automatikusan tudomásul veszi, elfogadja, hogy Szolgáltató - 

vagy megbízott partnere - a programokon - hang-, kép-, videófelvételeket készít.  

Ezzel együttesen kifejezett hozzájárulását adja, hogy ezeket Szolgáltató korlátozás nélkül 

hasznosítsa, felhasználja. (Pl. Rendezvény-ek népszerűsítése, többszörözése, közzététele, 

átdolgozása, nyilvánosságra hozatala, nyilvánossághoz való közvetítése – online és offline 

módokon, egyidejű és későbbi felhasználás során, email marketing, stb.) 

Vásárló/Résztvevő tudomásul veszi, hogy ezért Szolgáltatónak semmilyen - a programokon való 

részvételen, és a hozzá megadott szolgáltatások igénybevételén kívül - ellenszolgáltatást nem kell 

nyújtania, és Vásárló/Résztvevő nem jogosult bármiféle igényt vagy követelést támasztania 

Szolgáltatóval szemben. 

 Vásárló/Résztvevő tudomásul veszi, hogy a programokon más látogatók, és további harmadik 

személyek is készíthetnek hang-, kép-, videófelvételeket. 

 Előzőek alapján és annak megfelelően Vásárló/Résztvevő kifejezett beleegyezését adja arcának, 

megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett 

beleegyezésével nevesíthető. Kivételt képez ez alól, ha az illető közszereplő, úgy a beleegyezése 

nélkül is nevesíthető. 

http://www.koheziorepro.hu/
http://www.koheziorepro.hu/
http://www.koheziorepro.hu/
http://www.koheziorepro.hu/


 Vásárló/Résztvevő jogosult a programon saját maga is hang-, kép-, videófelvételek készítésére, a 

mindenkori adott aktuális programhoz kapcsolódó „Részvételi Feltételek”-ben meghatározottak 

szerint.  

Teheti ezt azzal a kitétellel, hogy az általa készített hang-, kép-, videófelvételt kizárólag saját 

személyes célra használhatja, azt nem értékesítheti, sem ellenérték fejében, de ellenérték nélkül sem 

hasznosíthatja kereskedelmi célból. 

A felvételen szereplő További Résztvevőket a kifejezett beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, 

személyiségi jogaiban nem sértheti. Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha 

Vásárló/Résztvevő jelen ÁSZF rendelkezésit – és az adott programhoz kapcsolódó „Részvételi 

Feltételek”-et - nem tartja be. 

12. Reklám - Marketing 

12.1 A weboldalon megjelenő hír, szöveges tartalom, kép, videó, reklám tartalmak 

 A www.koheziorepro.hu weboldalon megjelenő minden szöveges, képi, vagy videó tartalom kizárólag 

Szolgáltató külön előzetes írásos jóváhagyásával használható harmadik fél részére. 

 Részletezve a jelen ÁSZF 11. pontjában. 

12.2 Reklám-Marketing Szolgáltató weboldalára mutató linkkel 

Amennyiben a Látogató/Vásárló a saját weboldalán a Szolgáltatásra (vagy bármelyik elemére) mutató 

(a továbbiakban: Link) kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő feltételek betartása mellett teheti 

meg. 

 A Link kizárólag a Szolgáltatás tartalmára mutathat, a tartalom többszörözése, másolása, vagy 

frame-ek (illetve egyéb keretek) használata nem lehetséges 

 Ezen szabályoktól eltérni csak a Szolgáltatóval kötött (pl. bannercserékre vagy hirdetési illetve 

együttműködési kampányokra vonatkozó) írásbeli megállapodás alapján, és csak a Szolgáltatóval 

szerződő fél jogosult.  

 A Linkelő weboldal nem keltheti azt a benyomást, hogy a Szolgáltató javasolja, és/vagy egyébként 

támogatja az adott oldalon forgalmazott, és/vagy kínált szolgáltatás, és/vagy termék igénybevételét, 

és/vagy megvásárlását. 

 A Linkelő weboldal nem szolgáltathat, és/vagy tartalmazhat valótlan információt a Szolgáltató és a 

Linkelő Weboldal fenntartója között fennálló jogviszonyról és általában a Szolgáltatóról. 

 A Linkelő weboldal nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést sértő 

tartalmat.  

12.3 Szolgáltató weboldalán megjelenő Reklám-Marketing  

 A Szolgáltatás harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. 

Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés 

harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket eltávolítja. 

 A Szolgáltató az általa használt linkek, illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért, 

semmilyen felelősséget nem vállal. 

12.4 Kohézió RePro logó használata: 

 A védjegyként regisztrált Kohézió RePro Iroda logója szerzői jogi védelem alatt áll, védjegy oltalom 

vonatkozik rá, így kizárólag az. különleges engedélyével, az abban meghatározott feltételek 

maradéktalan betartása mellett használható fel, és/vagy szerepeltethető bármilyen céllal, bármilyen 

formában, mind harmadik weboldalon, mind más egyéb reklám és információhordozón. 

 Megszegés jogi következményeket von maga után. 

12.5 Reklámok/tartalmak 

 A Felhasználók érdeklődési körének megfelelően, a Szolgáltató személyre szabott szöveges, hang 

és videó tartalmakat, reklámokat jeleníthet meg a fő, vagy bármely aloldalán, valamint a 

Felhasználói fiók felületén, amelyek egyben számára hasznosabb, érdekesebb információkkal 

szolgálnak.  

 Ebben az esetben - a már megadott személyes adatok körén kívül - további személyes adatkezelésre 

nem kerül sor. 



 A szöveges, hang, kép, videó tartalmakon, reklámokon a személyre szabott tartalmak használata 

során személyes adatok nem kerülnek harmadik fél részére átadásra, feldolgozásra, az adatok 

elemzése vizsgálata nem szükséges. 

12.6 Email marketing: 

 Látogató/Vásárló a weboldal használata során jóváhagyja a cookie használatát, a vásárlás és 

regisztráció folyamán pedig szintén jóváhagyja, hogy Szolgáltató a megadott email címre személyre 

szóló információkat, program és vásárlási ajánlatokat, különböző akciókat, értesítéseket, stb. 

küldjön a még jobb tájékoztatás, és vásárlói lehetőségek megismerésének érdekében. 

 Szolgáltató email marketingje, és levelezése során, levelező szolgáltatóján kívül – Google.com – 

harmadik félrészére személyes adatokat nem közöl  

12.7 Marketing közösségi jellegű oldalakon (Facebook, stb.): 

 Szolgáltató a www.koheziorepro.hu weboldal üzemeltetése mellett saját felhasználói profilt is 

működtet a www.facebook.com oldalon, saját és általa relevánsnak, vagy fontosnak, informatívnak 

tartott saját és harmadik felek által előállított tartalmak megjelenítésének céljából. 

 Ezen megjelenésekre a Facebook szabályzatai az alapvetően iránymutatóak, melyet Szolgáltató 

betart, és Látogató/Vásárlónak is kötelezettsége. 

 Vonatkozó – Facebook használattal kapcsolatosan - további szabályozások jelen ÁSZF 2. pontjában 

kerültek elsődlegesen meghatározásra, és az abban foglaltak a mértékadóak. 

13. Felelősség az ÁSZF megszegéséért 

 A Szolgáltató jogosult minden olyan információ, és/vagy adat törlésére vagy módosítására, amely a 

hatályos jogszabályokba, vagy a jelen ÁSZF-be, valamint az Adatvédelmi Nyilatkozatba ütközik. 

 A Szolgáltató jogsértés esetén a hatályos jogszabályok szerint együttműködik az illetékes 

hatóságokkal, és átadja részükre a jogsértést elkövető Látogató/Vásárlóról rendelkezésére álló 

adatokat.  

 A jogsértés, illetve a jelen Szabályzat valamint az Adatvédelmi Nyilatkozat megsértésének további 

szankciójaként a Szolgáltató a jogsértő Látogató/Vásárlót meghatározott időre, vagy akár 

véglegesen is kizárhatja a Szolgáltatásból.  

 Amennyiben valamely Látogató/Vásárló a jelen Szabályzat valamint az Adatvédelmi Nyilatkozat 

rendelkezéseibe ütközően, és/vagy egyébként visszaélés szerűen használja a Szolgáltatást, a 

Szolgáltató jogosult a Látogató/Vásárló hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá 

felhasználói adatait, és a Látogató/Vásárló által közzé, vagy elérhetővé tett információkat előzetes 

értesítés nélkül törölni. Ezek az intézkedések a Látogató/Vásárlóval szemben más néven történő 

bejelentkezés, vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak. 

 A Szolgáltató fenntartja a jogot a Szolgáltatás valamint az Adatvédelmi Nyilatkozat bármelyik 

részének előzetes figyelmeztetés nélküli megszüntetésére.  

 Amennyiben a Látogató/Vásárló megszegi a jelen ÁSZF-t, valamint az Adatvédelmi Nyilatkozatot 

és emiatt, vagy ezzel összefüggésben a Szolgáltató felé/ellen harmadik személy, hatóság vagy 

bíróság igényt támaszt, vagy eljárást indít, úgy az adott Látogató/Vásárló az ilyen igényekkel, vagy 

eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését 

automatikusan és korlátlanul vállalja, melyet-melyeket köteles maradéktalanul megtéríteni. 

 A Látogató/Vásárló vállalja továbbá, hogy minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést 

(például a visszaéléséért és/vagy a jogsértésért felelősséget vállaló, és a Szolgáltató érintetlenségét 

egyértelműen tartalmazó nyilvános, és/vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a jogsértésekkel, 

és a visszaélésekkel kapcsolatban és szemben, a Szolgáltató jó hírnevének megóvása érdekében. 

(ideértve a jogsértés, és/vagy a visszaélés Szolgáltató nevével történő összefüggésbe hozatalának 

elkerülését, és a Szolgáltatónál az ilyen események következtében keletkező károk, és kockázatok 

megelőzése, és mérséklése érdekében tett intézkedéseket).   

 A Látogató/Vásárló köteles a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és 

költséget, ami a Szolgáltatót a Látogató/Vásárló bármely jogellenes magatartása miatt és/vagy azzal 

összefüggésben éri, beleértve, de arra nem korlátozva a Szolgáltatóval szemben indított bármely per, 

és/vagy más eljárás következményeit, és az azzal kapcsolatos minden költséget. 

http://www.koheziorepro.hu/
http://www.facebook.com/


14. Vis Major: 

 Egyik Fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek 

érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. 

Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, 

szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, 

szervertámadás, hacker támadások, jogosulatlan hozzáférések stb.  

 Ha Vis Major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult 

a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

 A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem 

jelentenek mentességet.  

15. Egyéb rendelkezések: 

 Szolgáltató és Látogató/Vásárló kölcsönösen kijelentik, illetve kölcsönösen jóváhagyólag tudomásul 

veszik, hogy rendelkeznek azzal a képességgel és meghatalmazással, hogy szerződéses kapcsolatba 

lépjenek, és az ebből fakadó szerződéses kötelezettségeket teljesítsék. 

 A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi Nyilatkozat egyoldalú 

módosítására - mely módosítás a megjelenítést követően azonnal érvénybe lép - azzal, hogy a 

módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a Látogató/Vásárlót, és ezen 

változások követhetősége érdekében az oldal alján megjelenítjük a közzététel dátumát. A módosítást 

követően a Szolgáltatás, a hozzászólások, valamint a további szolgáltatások használata a Szerződés 

módosításának elfogadását jelenti. 

 A törvény által előírt adatszolgáltatási kötelezettséget a Szolgáltatás nyitóoldaláról elérhető 

Impresszum tartalmazza. 

 A jelen szerződés határozatlan időre jön létre, és azt mind a Szolgáltató, mind a Látogató/Vásárló 

rendes felmondással, 30 napos határidővel felmondhatja. A Szolgáltató ezen felül bármikor jogosult a 

Szerződést felmondani akár azonnali hatállyal is a Szolgáltatás visszaélésszerű használata, valamint 

az Adatvédelmi Nyilatkozat és/vagy a Szerződés ismételt vagy súlyos megszegése esetén. 

 A Szolgáltató a felmondási határidő végével, vagy azonnali hatállyal történő felmondás esetén 

maradéktalanul törli a Látogató/Vásárló minden adatát a rendszerből. 

 A Szolgáltató és a Látogató/Vásárló között a jelen ÁSZF alapján létrejött megállapodás megszűnik az 

alábbi esetekben:  

 Az ÁSZF és/vagy az Adatvédelmi Nyilatkozat felmondásával, ideértve azt is, ha a 

Látogató/Vásárló kéri regisztrációjának törlését, vagy a Látogató/Vásárlót véglegesen kitiltják 

a Szolgáltatásról, vagyis hozzáférését véglegesen megszüntetik. 

 Ha a Látogató/Vásárló hat hónapot meghaladó időtartamig nem lép be a Szolgáltatásba, mely 

esetben Szolgáltató automatikusan törli a Látogató/Vásárló regisztrációját, valamennyi a 

profiljához tartozó adattal együtt; 

 Látogató/Vásárló halálával; 

 Szolgáltatás megszűnésével  

 új ÁSZF érvénybe lépésével. 

 A távollévők között kötött 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet alapján a Felhasználót a 8 napon belüli 

elállás joga - tekintettel arra, hogy a szolgáltatás nyújtását a Szolgáltató a Szerződés létrejöttét 

követően azonnal megkezdi - nem illeti meg. 

A Szolgáltató nem vállal semmilyen szavatosságot vagy garanciát a Szolgáltatás működtetése 

tekintetében, azt adott állapotban nyújtja. 

 Amennyiben a jelen ÁSZF, és/vagy az Adatvédelmi Nyilatkozat bármely rendelkezése érvénytelennek 

vagy kikényszeríthetetlennek bizonyulna, úgy annak helyébe olyan rendelkezés lép, amely az 

érvénytelen, vagy kikényszeríthetetlen rendelkezés célját érvényesen, a lehető legjobban megközelítő 

gazdasági hatást vált ki. 

 Amennyiben az Szolgáltató nem tesz intézkedéseket a Látogató/Vásárló-k, vagy mások által elkövetett 

szerződésszegés ellen, az nem jelenti azt, hogy az Szolgáltató lemond azon jogáról, hogy fellépjen az 

ezt követő, vagy hasonló szerződésszegések ellen. Amennyiben a Szolgáltató elmulasztja a jelen 

felhasználási feltételekből adódó valamely jog és/vagy rendelkezés gyakorlását és/vagy érvényesítését, 

az nem tekinthető a jogról és/vagy rendelkezésről való lemondásnak. 



 Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitás kérdéseket elsődlegesen peren kívül kívánják 

rendezni. 

 A jelen ÁSZF-re a Magyar Köztársaság joga irányadó. 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók.  

A Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a 

szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton 

történő megoldást részesítik előnyben.  

 A jelen ÁSZF-el összefüggő jogviták elbírálására a Látogató/Vásárlók és a Szolgáltató alávetik 

magukat a Nyíregyházi Városi Bíróság, illetve - hatáskörtől függően - a Sz.Sz.B. Megyei Bíróság - 

kizárólagos illetékességének. 
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