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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

Jelen dokumentum tartalmazza a suli360 mint tanácsadó blog által üzemeltetett weboldal 
használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket (továbbiakban „ÁSZF”). Az ÁSZF 
tartalmazza a weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének 
igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. 

 
A Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Nyilatkozat rendelkezik. 

A szolgáltató adatai: 
Név: Illés Adrienn  
Cím: 2096 Üröm, Magyar utca 8./B 
E-mail: illes.adrienn@suli360.hu 
 

I. HONLAPON FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉG, FELELŐSSÉG, SZERZŐI JOG 
A Honlap célja a szülők felelős tájékoztatása. Tanácsadás,és felelős oktatás. A 
megjelenített képek stock fotók.  

A Honlapon található információk jóhiszeműen kerültek elhelyezésre, azonban 
azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, 
teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.  

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított 
magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját 
magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró 
hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.  
A Szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, 
amelyek más weboldalakra vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és 
más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. 

A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett 
tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak 
tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység 
folytatására utaló jeleket keresni.  

 
Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap 
használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is 
figyelembe köteles eljárni.  
Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a 
Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag 
Felhasználót terheli a felelősség.  

 
Ha a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt 
haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során 
a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy 
annak módosítására.  
Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik 
személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne 
sértse.  
Szolgáltató és Felhasználó között a jelen Általános Szerződési Feltételek 
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alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Felhasználó törli a 
regisztrációját, vagy ha a Szolgáltató törli a Felhasználó regisztrációját. 
A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a 
Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog 
(így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy 
a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető 
szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői 
műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és 
egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt 
szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). 

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra 
mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató 
előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson 
túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy 
letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes 
írásbeli engedélyével lehetséges. 

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a 
Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot 
Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek 
bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó 
megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú 
másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye 
nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók. 

A Honlapon található tartalomról csak linkelt hivatkozással lehet információkat 
felhasználni az interneten, a következő feltételek betartása mellett: 

o Jól látható módon, link formájában meg kell jelölni a forrást. A linknek az adott 
tartalmi elemre kell mutatnia. 

o A www.suli360.hu fő vagy aloldalainak más weboldalba történő beágyazása 
(például frame-ek segítségével) nem engedélyezett. 

o A linkelő honlap nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt a 
www.suli360.hu, illetve a Szolgáltató és a linkelő honlap fenntartója között 
fennálló jogviszonyról és általában a Szolgáltató egyéb szolgáltatásairól. 

o A linkelő honlap nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy 
a közízlést sértő tartalmat. 

o A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a 
honlapra mutató link azonnali eltávolíttatására, ha az oldal üzemeltetője azt 
felszólítás ellenére sem távolítja el, továbbá jogosult arra is, hogy a 
jogsértéssel összefüggő és felmerült kárának megtérítését követelje. 

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös 
tekintettel a suli360.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, aloldalakra, 
valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a 
Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, 
feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a 
Szolgáltató külön engedélyt ad. 
Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül 
tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok 
megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat 
elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni. 
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A Szolgáltatás igénybevételével Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató a 
Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó által feltöltött adatokat a vonatkozó 
Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj 
fizetése nélkül felhasználhatja. 

II. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK 
1. Honlap használatának és a rendelésnek a feltételei 

A Honlap tartalmának minden része bármely Felhasználó számára 
ingyenesen, regisztráció nélkül elérhető.  

 JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK 
0. Panaszkezelést Szolgáltató az alábbi elérhetőségeken keresztül biztosít: e-

mail: illes.adrienn@suli360.hu 

1. Vitás kérdés esetén az illetékes békéltető testület a Budapesti Békéltető 
Testület, címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 
1253 Budapest, Pf.: 10. 

 

 

 

 

Budapest, 2018. március 
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