
ÁLTALÁNOS SZERZ ŐDÉSI FELTÉTELEK  
 
Általános tudnivalók: 
  
A(z) http://www.miskolctapolca.info (továbbiakban: Portál) üzemeltetője (továbbiakban: Szolgáltató), és az azt szálláshelye vagy 
egyéb szolgáltatása megjelenítésére használó személy (továbbiakban: Megrendelő) között szolgáltatási szerződés jön létre az 
alábbiak szerint, amely határozatlan időre szól, és bármely fél részéről, bármikor indoklás és további következmények nélkül 
felmondható. 
 
  
Szolgáltató adatai: 
 
Szolgáltató neve: IT PROGRESS Kft. 
Székhely: 1136. Budapest, Tátra utca 5.A. 
Telephely: 1136. Budapest, Tátra utca 5.A. 
Postacím: 1136. Budapest, Tátra utca 5.A. 
Adószám: 24790523-1-41 
Cégjegyzékszám: 01-09-182555 
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 
Bankszámlaszám: 10102718-40009400-01004002 (Budapest Bank) 
Telefonszám: 0036 20 521 4224 
E-mail: info@miskolctapolca.info 
  
A szolgáltatás lényege: 
  
A Szolgáltató lehetőséget biztosít a Megrendelő számára, hogy szolgáltatásait a Portálon megjelenítse, és szállás szolgáltatás 
esetén lehetőséget biztosít a Portál látogatói számára, hogy Megrendelő részére árajánlatkérést küldhessenek. Az ezeknek az 
árajánlat kéréseknek az eredményeként megvalósuló szolgáltatás igénybevételek után pedig Szolgáltató jogosult a Megrendelő 
felé kiszámlázni ezen szolgáltatások ellenértékének a 10%-át, miután Megrendelő részére a szolgáltatások ellenértéke már 
kifizetésre került. Nem szállás típusú vagy szálláshoz közvetlenül nem kapcsolódó szolgáltatások esetén Szolgáltató csak 
megjelenítést biztosít, árajánlat kérési lehetőséget nem. Ebben az esetben a szolgáltatások megjelenítéséért számlázható 
összeg mindig egyedi megállapodás függvénye. 
 
Egyéb: 
  
A szerződéskötés nyelve: magyar. A létrejövő szerződés távollévők között kötött szerződés, nem minősül írásbeli 
szerződésnek, azt a Szolgáltató nem iktatja és a későbbiekben nem lesz hozzáférhető, de a Szerződés létrejöttének ténye, 
ideje, a megrendelés tartalma, a Megrendelő által megadott adatok, illetve a megrendelés során keletkezett elektronikus 
üzenetek Szolgáltató által megőrzésre kerülhetnek. 
 
A szerződés határozatlan időre szól, és bármely fél részéről, bármikor indoklás és további következmények nélkül felmondható. 
Megrendelő részéről a szerződés elektronikus vagy postai levél vagy telefon útján mondható fel, Szolgáltató részéről pedig 
mindezeken kívül a Portálról való törléssel is. 
 
Adatvédelmi nyilatkozat: 
  
Szolgáltató nem kezel személyes adatokat, csak lehetőséget biztosít Megrendelő számára, hogy a szolgáltatásának 
megjelenítéséhez, illetve a számlázáshoz szükséges adatokat feltöltse a Portálra. Ha ennek során mégis személyes adatok 
kerülnek Szolgáltató birtokába, azok kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően jár el. Az adatokat harmadik 
személynek nem szolgáltatja ki. 
  
Megrendelő beleegyezése: Ezt a website-ot használva Megrendelő elfogadja ezen adatvédelmi politika feltételeit, és 
engedélyezi Szolgáltató számára adatainak használatát az itt leírtak alapján. 
  
Felelősség korlátozás: 
 
Szolgáltató nem vonható felelősségre, az általa üzemeltetett Portálhoz való kapcsolódásért, semmilyen vis mayor kategóriába 
sorolható esetért, vagy olyan eseménnyel kapcsolatosan, ami nem áll az irányítása alatt. 
 
Sem Szolgáltató, sem alkalmazottai nem tehetők felelőssé, MEGRENDELŐT a szolgáltatás igénybevételéből, 
meghibásodásából bármilyen elégtelenségéből, vagy késedelemből eredően ért bárminemű veszteségért, bármilyen közvetlen 
vagy esetleges következményekkel járó kárért. 
 
Megrendelő vállalja, hogy kizárólag legális, és szerzői jogvédelem alatt nem álló tartalmat tölt fel a Portálra. 
 



Szolgáltató nem vállal felelősséget a Megrendelő által feltöltött tartalomért. Amennyiben Megrendelő illegális vagy bármi olyan 
tartalmat tölt fel a Portálra, amely miatt a Szolgáltatót később megbírságolják, feljelentik, beperelik vagy egyéb módon kára 
származik, az ebből eredő károkat Megrendelő köteles haladéktalanul megtéríteni Szolgáltató részére. 
 
Törlés esetei: 
 
Szolgáltató bármikor, indoklás nélkül felmondhatja a szerződést, és törölheti Megrendelő hozzáférését illetve az általa feltöltött 
tartalmat a Portálról. A teljesség igénye nélkül az alábbiakban felsorolunk néhány esetet, amikor ez valószínűleg megtörténik: 
 
Illegális tartalom feltöltése a Megrendelő által. 
Pornográf tartalom feltöltése a Megrendelő által. 
Ha a Megrendelő a részére küldött árajánlatkérésekre rendszeresen nem vagy nem 24 órán belül válaszol. 
Ha a Megrendelő nem frissíti megfelelően a szolgáltatásainak az adatait, így nem aktuális információkat közöl a látogatókkal. 
Ha a Megrendelő nem fizeti be időben a Szolgáltató által kiállított számlát. 
Ha a Megrendelő nettó árakat tüntet fel a Portálon. 
Ha a Megrendelő nem tájékoztatja vagy téves adatokkal (például fizetett összeg) tájékoztatja a Szolgáltatót valamely a Portálon 
keresztül kapott árajánlatkérés következtében megvalósult szállással vagy kapcsolódó szolgáltatással kapcsolatban. 
Ha a Megrendelő hivatkozást vagy telefonszámot jelenít meg a Portálon. 
 
Reklámadó nyilatkozat: 
 
Szolgáltató a reklámadó törvény 3. § (3) bekezdése alapján nyilatkozik, hogy Szolgáltatónak reklám tevékenységből bevétele 
nem származik, és reklám közzététele után adófizetési kötelezettség nem terhel, de Szolgáltató a reklámadó alanya. 


