
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

1. Üzemeltető adatai  

Event Bridge Kft. 
székhely: 2120 Dunakeszi, Szabadka utca 18. fszt. 4. 

adószám: 24805373-1-41 

bankszámlaszám: 11713218-20002884 

cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága 

cégjegyzékszám: 13-09-183146 

2. Bevezetés  

/Mire szolgál az Általános Szerződési Feltételek/ 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a www.konferenciajegy.hu portálon 

(továbbiakban: Portál) igénybe vehető szolgáltatások leírásait, típusait, valamint az Event Bridge Kft. 

(továbbiakban: Üzemeltető) és a felhasználó (továbbiakban: Felhasználó) közötti jogokat és kötelezettségeket, 

melyek a közöttük fennálló, a Felhasználó által is tudomásul vett szerződéses jogviszonyból fakadnak. Ezen 

szerződéses jogviszony azáltal jön létre, hogy az Event Bridge Kft. kizárólagos üzemeltetésében működő 

internetes portálon rendezvény feltöltését, hirdetés feladását, reklám megjelentetését ill. regisztrációt eszközöl a 

Felhasználó.  

3. Szolgáltatásaink 

3. 1. Rendezvényszervezőknek nyújtott szolgáltatásunk 

A regisztrált rendezvény- és konferenciaszervezők részére saját, azaz a szervező cég által szervezett szakmai 

rendezvények feltöltését és megjelentetését biztosítjuk a konferenciajegy.hu portálon, valamint annak 

lehetőségét, hogy az érdeklődők az oldalon leadhassák jelentkezésüket a feltöltött rendezvényekre, ezáltal új 

résztvevőket akvirálva szervező cégnek. 

A feltöltött rendezvényekben tilos más weboldalakra mutató link elhelyezése. Amennyiben ez mégis előfordul, 

akkor azok törlésre kerülnek. 

A regisztrált rendezvény- és konferenciaszervezők fizetési kötelezettsége megbízási szerződésben rögzített. 

3. 2. Egyéb díjköteles (visszterhes) hirdetési szolgáltatásaink 

Díjköteles hirdetési szolgáltatásaink az 1. mellékletben érhetőek el. Jelen ÁSZF rendelkezik arról, miszerint a 

Felhasználó tudomásul veszi, hogy díjköteles hirdetéseit, kiemeléseit, reklámjait az 1.mellékletben szereplő 

szolgáltatási időtartamokhoz rendelt, a mindenkor hatályos szolgáltatási díj ellenében helyezheti el az 

Üzemeltető által biztosított felületen. A Felhasználó egyben tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető az 

1.mellékletben szereplő szolgáltatási díjtételekről a számlát a Felhasználó által megadott cégnévre és székhely 

címre állítja ki és küldi meg. A Felhasználó részéről történő valótlan adatok közlése büntetőjogi felelősség 

megállapítását vonja maga után, amelyről a Felhasználó tudomással bír.  

Az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatás a Felhasználó által igényelt, azaz megrendelt időtartama csak az 1. 

mellékletben szereplő időszakok egyike lehet, amely szolgáltatási időszak tartamán át a Felhasználó nem 

szüntetheti meg egyoldalúan a szerződést. A Felhasználó az általa megrendelt szolgáltatási csomagnak 

megfelelő díjat a megrendelést követő 8. napig egy összegben fizeti meg banki átutalással az Üzemeltető 

részére, az Üzemeltető által, a magyar jogszabályoknak megfelelően kiállított számla ellenében. A Felhasználó 

http://www.konferenciajegy.hu/


tudomásul veszi, miszerint az esedékes szolgáltatási díj összegének határidőben történő meg nem fizetése 

esetén az Üzemeltető jogosult a szolgáltatás nyújtását megtagadni mindaddig, amíg a Felhasználó az 

Üzemeltetővel szemben fennálló tartozásának teljes összegét meg nem fizeti annak. A szolgáltatási díj 

késedelemének időtartamára az Üzemeltető előzetes értesítés nélkül, automatikusan jogosult kikapcsolni 

rendszeréből a Felhasználó hirdetéseit, kiemeléseit, reklámjait, s a Felhasználó az ily módon kiesett 

szolgáltatási időre semmilyen kártérítési vagy bármilyen egyéb megtérítési, visszafizetési igénnyel nem élhet. 

Továbbá a Felhasználó tudomásul veszi, hogy az 1. mellékletben elérhető csomaghoz rendelt szolgáltatási díjat 

abban az esetben is köteles megfizetni az Üzemeltetőnek, ha a felek között a szerződés létrejött, de a 

Felhasználó nem helyez el hirdetést, kiemelést, reklámot a portálon, ugyanis a szolgáltatási díj ellenében az 

Üzemeltető kizárólag a hirdetés, a kiemelés és a reklám felületét biztosítja. A Felhasználó tudomásul veszi, 

hogy amennyiben az Üzemeltető és közte létrejött szerződésben foglaltak ellenére nem kíván hirdetést, 

kiemelést, reklámot elhelyezni a portálon a megrendelt szolgáltatáscsomag teljes időtartamát kihasználva, 

avagy a szerződést a felmondási tilalom ellenére jogellenesen egyoldalúan megszünteti, abban az esetben is 

köteles a szerződéses szolgáltatási csomag időtartamának megfelelő hirdetési díjat az Üzemeltetőnek 

megfizetni. 

4. Jogok és kötelezettségek 

Az Üzemeltető és a Felhasználó között fennálló szerződéses jogviszony értelmében az Üzemeltető 

kötelezettsége az, hogy az Üzemeltető által egyoldalúan meghatározott, a Felhasználó által fizetendő pénzbeli 

ellenszolgáltatás ellenében az Üzemeltető azon internetes felületet biztosítja, melyen a Felhasználó 

rendezvényeit, hirdetéseit, kiemeléseit, reklámjait helyezheti el.  

Egyes rendezvények, hirdetések, kiemelések, reklámok portálon történő elhelyezése vonatkozásában az 

Üzemeltető fenntartja magának azt a jogot, hogy a díjköteles szolgáltatások díját általa egyoldalúan megszabott 

feltételek teljesülése esetén mérsékelje.  

Jelen ÁSZF rendelkezései értelmében az ingyenes szolgáltatásunk (rendezvény feltöltés) és a díjköteles 

hirdetési szolgáltatások megrendelése esetén a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF -

ben foglalt rendelkezéseket. 

Továbbá a jelen ÁSZF rendelkezései az Üzemeltető és a Felhasználó között, utóbbi megrendelése nyomán 

létrejött szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Az Üzemeltető fenntartja magának a jelen ÁSZF 

rendelkezései egyoldalú módosításának jogát, mely módosításokat bármikor eszközölheti, s ezt a Felhasználó 

elfogadja. A Felhasználó tudomásul veszi, miszerint a jelen ÁSZF -nek, az Üzemeltető által egyoldalúan 

eszközölt módosítása esetén a módosított ÁSZF rendelkezései (a módosított megrendelési feltételekkel 

együttesen) lesznek irányadóak az Üzemeltető és a Felhasználó között létrejött szerződéses jogviszony 

vonatkozásában. Előre kifizetett szolgáltatásnak azonban sem tartalma, sem díja nem módosítható az 

Üzemeltető részéről egyoldalúan. 

Amennyiben a Felhasználó a módosított hirdetési csomagok és díjak mellett nem kívánja tovább igénybe venni 

az Üzemeltető szolgáltatását, akkor a módosítás tárgyában megküldött értesítés kézhezvételét követő 15 napon 

belül - értesítés elmaradása estén pedig a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül - azonnali hatályú 

felmondásra jogosult. 

A módosított hirdetési csomagok és díjak elfogadásának minősül, amennyiben a Felhasználó ráutaló 

magatartást tanúsítva a szolgáltatást továbbra is igénybe veszi. 

Amennyiben a Felhasználó által a portálon elhelyezett rendezvény, hirdetés, kiemelés, reklám technikai 

okokból nem vagy csak késve jelenik meg a portálon, úgy az nem mentesíti a Felhasználót a hirdetési díj 

megfizetésére irányuló kötelezettségének teljesítése alól, illetve a felek nem minősítik azt az Üzemeltető 

részéről történt szerződésszegésnek. 



A portál tartalma tájékoztató jellegű, így annak bárminemű igénybe vétele az azt igénybe vevő fél, látogató 

saját felelőssége. 

Az igénybe vevő fél, látogató tudomásul veszi, hogy Üzemeltető nem felel a Felhasználó által rendelkezésre 

bocsátott, vagy a honlapon elhelyezett adatokért, képekért, hirdetésekért, információkért stb. (továbbiakban: 

tartalom), azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, illetve kárért felelősséget nem 

vállal. 

Az Üzemeltető nem garantálja a portálon található funkciók hiba- és zavarmentes működését és ezen zavarok 

azonnali javítását, ugyanakkor a tőle elvárható módon intézkedik azok mielőbbi elhárítása érdekében. 

Az Üzemeltető a portál és szolgáltatásai elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, az adatok törlődéséből, 

az adatvesztésből, illetve a szolgáltatás korlátozásából eredő bármilyen kár megtérítését kizárja. 

A Felhasználó által elhelyezett, illetve rendelkezésre bocsátott tartalmat az Üzemeltető jogosult, de nem köteles 

ellenőrizni, továbbá a tartalomért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal. Amennyiben azonban 

tudomására jut, hogy a közzétett vagy rendelkezésre bocsátott tartalom az Üzemeltető vagy harmadik személy 

jogát vagy jogos érdekét, illetve hatályos jogszabályt sért, jogosult az adott tartalmat eltávolítani és a tartalom 

közzétevőjétől illetve rendelkezésre bocsátójától felmerült kárának megtérítését követelni. 

A Felhasználó által rendelkezésre bocsátott vagy közzétett tartalomért, a tartalom által okozott vagy az azzal 

összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználó tartozik 

felelősséggel. Az internet jellegéből adódóan, az azon, mint hálózaton továbbított adatok megsemmisülése, 

késedelmes megérkezése vagy egyéb hibából eredeztethető károk vonatkozásában az Üzemeltető kártérítési 

felelősségét kizárja. 

Az Üzemeltető a közízlést, jogszabályt sértő, valamint az oldal profiljába nem illő adatokat, információkat, 

képeket, fájlokat, illetve megtévesztő, bújtatott reklámot tartalmazó hirdetéseket előzetes értesítés, bejelentés, 

engedély kérése nélkül jogosult törölni rendszeréből. 

Az Üzemeltető jogosult az alábbi esetekben külön értesítés nélkül törölni, esetlegesen más kategóriába 

besorolni a feltöltött rendezvényt, amennyiben:  

 A Felhasználó egy adott rendezvényt egyidejűleg többször is feltölt. 

 A Felhasználó a rendezvényt nem a megfelelő kategóriában helyezi el. 

5. Adatvédelem 

Az Üzemeltető a Felhasználó által szolgáltatott adatokat bizalmasan, az Adatvédelmi tájékoztatóban ismertetett 

módón kezeli. 
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1.melléklet 

 

Díjköteles hirdetési szolgáltatásaink 

 

Banner megjelenítése a konferenciajegy.hu portálon 

A konferenciajegy.hu portálon megjelenített banner: álló vagy mozgó reklámfelület, reklámcsík, melyre 

kattintva elérhető az Ön reklámozott cégének vagy szolgáltatásainak honlapja. 

1. Konferenciajegy.hu/ főoldal:  

Felület neve Méret  Listaár 

Leaderboard főoldal tetején 
(szürke menüsor felett) 

970*90 pixel 50 000 Ft/hó 

Leaderboard főoldal alján 
(rendezvények alatt) 

970*90 pixel 50 000 Ft/hó 

Billboard bal oldalon 250*250 pixel 45 000 Ft/hó 

 

2. Konferenciajegy.hu/ rendezvény adatlap oldalak:  

Felület neve Méret  Listaár 

Leaderboard oldal alján 
(rendezvények alatt) 

970*90 pixel 50 000 Ft/hó 

Billboard bal oldalon 250*250 pixel 55 000 Ft/hó 

 

 

Kérdéseivel, észrevételeivel forduljon hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségeken: 

 

Telefon: +36-20/929-6081 

 

E-mail-cím: info@konferenciajegy.hu 
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