
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK BALATON.HU

1. / FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK TÁRGYA

A jelen  felhasználási  feltételek  (“Feltételek”)  a  Balaton.hu  Korlátolt  Felelősségű Társaság
(székhely:  8200  Veszprém,  Budapest  út  47..;  cégjegyzékszám:  Cg.  19  09  519946;
“Szolgáltató”) által üzemeltetett www.balaton.hu URL alatt elérhető honlapnak (“Honlap”) a
Honlap látogatója (“Felhasználó”) általi használatának feltételeit tartalmazza.

Felhasználónak minősül a Weblap látogatója, illetőleg mindenki, aki a Balaton.hu  bármely
szolgáltatását igénybe veszi. A Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatának
megkezdésével,  továbbá a  Honlap látogatásával és a Honlap böngészésével a Felhasználó
elfogadja a szolgáltatás igénybevételének az alábbiakban részletezett feltételeit.

Bármely,  a  Balaton.hu-tól  különböző  weboldal  (Facebook.com,  Google.com,
Instagaram.com, stb.), a Weblaphoz kapcsolódó szolgáltatására az adott weboldal keretén
belül közzétett szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak.

2. / SZOLGÁLTATÁS

A Felhasználó a honlapon megjelenő Balatonnal kapcsolatos tartalmakat és szolgáltatásokat
(pl. szállásfoglalás, térképes keresőrendszert, stb.) talál, melyeket ingyenesen használhat.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Honlap bármely tartalmi elemét bármikor előzetes
figyelmeztetés  nélkül  megszüntesse  vagy  módosítsa,  azok  tartalmát,  megjelenését,
működését  megváltoztassa,  azon  hirdetést,  saját  szolgáltatásait  bemutató  vagy  egyéb
tartalmat helyezzen el.
 
A  Honlapon  a  megjelölt  tartalmak  hirdetésnek  minősülnek.  Szolgáltató  kijelenti,  hogy  a
Honlapon  saját  tartalomként  közzétett  írásokban  található  hiperhivatkozások  (Linkek)
kizárólag  a  Felhasználók  széleskörű  tájékoztatását  szolgálják,  és  nem  minősülnek
hirdetésnek.

A  Szolgáltató  fenntartja  magának  a  jogot,  hogy  a  szolgáltatását  bármely  felhasználó  fele
megtagadja. 

Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Honlap üzemeltetéséhez
használt  szerverek  leállását  célozza,  teszi  lehetővé  vagy  azt  eredményezheti,  vagy  amely
egyébként veszélyezteti a Honlap rendeltetésszerű működtetését.

2.2 / REGISZTÁRCIÓ

A  szolgáltatás  egyes  elemei  csak  regisztrációval  vehetők  igénybe.  A  regisztrációval
egyidejűleg  a  Felhasználó  elismeri,  hogy  a  Felhasználási  Feltételek  és  az  Adatkezelési
Tájékoztató tartalmát ismeri és elfogadja.



Felhasználó  tudomásul  veszi,  hogy  a  felhasználási  feltételek  megszegése  esetén  a
regisztráció törlésre kerülhet. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból
eredő  kárért,  ha  a  Felhasználó  jelen  felhasználási  feltételekbe  ütköző  magatartása  vagy
jogszabály megsértése miatt törölte a felhasználói profilt.

A  Felhasználó  a  regisztrációval  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  az  általa  szabadon
szerkeszthető  tartalom  valamint  a  profiljában  és/vagy  az  általa  létrehozott  szolgáltatói
aloldalon feltüntetésre kerülő általa közzétett adatok, információk, fotók a Szolgáltató vagy
harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sérti,  és megfelel  a mindenkori  hatályos
jogszabályoknak, továbbá nem tartalmaz jogsértő tartalmat. Egyúttal Felhasználó elismeri,
hogy az általa közzétett jogsértő tartalomért minden felelősség őt terheli.

A Szolgáltatóó a Honlapon közzetett információkat, adatokat, tartalmakat jogosult, ellenőrizni. 

Felhasználó  tudomásul  veszi,  hogy  Szolgáltató  indokolás  nelkul  jogosult  törölni  az  olyan
Felhasználói  Tartalmakat,  amelyek  jogszabályba  utköznek,  illetve  amelyek  Szolgáltató
megítelese szerint: 

 közerkölcsbe utköznek, tartalmuk nem egyeztethető össze a Szolgáltató vagy a Honlap
szellemisegevel, profiljával 

 tartalmuk a Szolgáltató uzleti erdekeit közvetlenul, vagy közvetett módon serti, 

 olyan  linkeket  tartalmaznak,  amelyek  kártekony  weboldalra  mutatnak,  vagy  vírust
tartalmaznak 

 bármilyen olyan tartalmat, ami harmadik személy jogát vagy jogos érdekét sérti

 tartalmuk jelen Szabályzat rendelkezeseit serti. 

2.3. / SZOLGÁLTATÁS BEKÜLDÉSE

A honlapon a Felhasználónak lehetősége van regisztrálni, beküldeni saját szolgáltatását és
közzétenni a Honlap meghatározott felületein. A szolgáltatás rendszerbe való felvitele csak
regisztrált felhasználók számára elérhető és egyes esetekben regisztrációs díjhoz kötött.

A regisztrációs díj befizetése az alábbi számlaszámra történik:

 Számlaszám: OTP Bank 11711096 – 21457926
 Kedvezményezett neve: Balaton.hu Kft
 Közlemény: Szállás pontos neve és címe, számlázási adatok

A regisztrációs díj befizetésével a Felhasználó elfogadja egyúttal jelen Felhasználási 
Feltételeket és az oldalhoz kapcsolódó Adatvédelmi tájékoztatót és azok feltételeit.

A beküldés a regisztrációs ív valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével
lehetséges.  Amennyiben  a  Felhasználó  nem  ad  meg  adatokat,  vagy  nem  megfelelő
formátumban adja meg az adatokat, vagy olyan szolgáltatást vagy nevet választ, amely már
létezik,  a  regisztráció  nem  lehetséges  mindaddig,  amíg  a  regisztrációs  ív  nem  teljes  és
hiánytalan, vagy nem ütközik már létező regisztráció egyedi azonosításra alkalmas adatába.
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A  Felhasználó  beküldéssel  egyidejűleg  elismeri,  hogy  a  Felhasználási  Feltételek  és  az
Adatkezelési Tájékoztató tartalmát ismeri és elfogadja.

Felhasználó  elfogadja  és  tudomásul  veszi,  hogy   a  Szolgáltató  jogosult  arra,  hogy  a
Felhasználói  Tartalmak  közzetetelere  szolgáló  webhelyen  harmadik  szemelyek  hirdeteset,
illetve saját szolgáltatásait bemutató hirdetest vagy egyeb reklámot helyezzen el. 

A Szolgáltató kizárja  felelősseget  a  tartalommal  való bármely  igenyervenyesítes eseten,  a
tartalmat  feltöltő  Felhasználó  a  feltöltessel  korlátlan  szavatosságot  es  helytállási
kötelezettseget  vállal  bármely  jogszabálysertes  vagy  egyeb  igenyervenyesítes  miatt  eljáró
szervektől vagy harmadik szemelyektől erkező igenyek esetere, egyben a tartalom feltöltese
előtt  köteles  gondoskodni  a  tartalom  közzetetelehez  szukseges  minden  engedely  es
jogosultság megszerzeseről. 

A Szolgáltató a Honlapon közzetett információkat, adatokat, tartalmakat jogosult, ellenőrizni
és indokolt esetben eltávolítani.

2.4. / SZÁLLÁSFOGALÁS

A  Felhasználónak  lehetősége  van  különböző  paraméterek  megadásával  a  Weboldalon
megjelenített szállások közötti keresésre és azok lefoglalására vagy az oldalon keresztül vagy
bizonyos  szálláshelyeknél  a  megadott  elérhetőségeken  keresztül.  A  Szolgáltató  a
szálláskereső  funkció  adataival  működő  keresőszolgáltatásban  megjelenő  adatokért
semmilyen felelősséget nem vállal, azok kizárólag tájékoztató jellegűek.

3. / FELELŐSSÉG

A Szolgáltató a tevékenysége során a pontos, megbízható és hiteles információk közlésére
törekszik, azonban a Szolgáltató a helyelen, hibás tájékoztatásból fakadó esetleges károkért
felelősséget nem tud vállalni.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlapot kizárólag saját felelősségre és kockázatára
használja,  veszi  továbbá,  hogy  a  Szolgáltató  nem  vállal  felelősseget  a  használat  során
esetlegesen felmerulő vagyoni vagy nem vagyoni károkert. A Felhasználó köteles minden tőle
elvárhatót megtenni szemelyes adatainak vedelme erdekeben. 

A  Szolgáltató  kizár  minden  felelősseget  a  Felhasználók  által  tanúsított  magatartásert.  A
Szolgáltató  kizárja  felelősseget  a  Felhasználó  teves,  pontatlan  vagy  hiányos
adatszolgáltatásából eredő, a Felhasználó vagy bármely harmadik szemely által elszenvedett
károk tekinteteben. 

Mivel  az  Szolgáltató  a  Szolgáltatást  adott  állapotban  nyújtja  a  Szolgáltatás  –  ideértve  a
Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető
valamennyi  tartalmat  is  –  pontosságáért,  megbízhatóságáért,  hibamentes  működéséért,
teljességéért,  adott  célra való  alkalmasságáért  a  Szolgáltató  semmilyen felelősséget  nem
vállal.  A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül  álló okkal összefüggésben keletkezett
hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett
technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások
által  elhelyezett  romboló alkalmazások vagy programok (például:  vírusok,  férgek,  makrók
vagy hacker tevékenységek).



Szolgáltató  nem szavatolja,  hogy  a  Honlapra  törtenő belepes,  a  Honlap  letöltese,  vagy  a
Honlap használata mindenkor zavartalan, megszakításmentes es hibamentes lesz. Úgyszinten
nem szavatolja,  hogy bármely a Honlapon megjelenő, vagy a honlapon keresztul  elerhető
anyag  mindenkor  hiba-,  vírus-,  illetve  bármilyen  egyeb  káros  tartalomtól  mentes  lesz.  A
Honlap letölteseből vagy elerhetetlensegeből eredő bármilyen kár megteríteset a Szolgáltató
kizárja. 

A  Weboldal  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
haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül az üzemeltető az általa használt linkek
illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok
tartalmát nem ellenőrzi.

 A  Szolgáltatás  használatáért  kizárólag  az  adott  Felhasználó  tartozik  felelősséggel.  A
Szolgáltató  kizár  minden  felelősséget  a  Felhasználó  által  az  előbbiek  szerint  közzétett
tartalommal  vagy  másként  okozott,  vagy  egyébként  a  Felhasználó  magatartásával
összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve
egyéb következmény vonatkozásában.

Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik
személy  vagy  bármely  hatóság  illetve  bíróság  a  Szolgáltatóval  szemben bármilyen igényt
támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt
intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és
költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal
összefüggésben éri.

A Látogató Honlapra történő látogatással  és a Honlapon történő böngészéssel tudomásul
veszi, hogy az általa a Honlapon közzétett tartalom harmadik személyek által megszerezhető,
valamint,  hogy  a  Honlapon  megjelenített  tartalmak  aktualizálására  a  Szolgáltató  nem
köteles, azok a tartalmak Honlapon való megjelenéskori állapotot tükrözik.

4. / HOZZÁSZÓLÁS SZABÁLYAI

A Felhasználó a Honlaphoz kapcsolódó közösségi felületeken tud hozzászólást létrehozni.

A Látogató által tett hozzászólásban tilos különösen: 
 olyan szerzői  vagy egyéb jogi  oltalom alá eső műveket feltölteni,  megosztani  vagy

egyéb módon hozzáférhetővé tenni, amely e célra való felhasználására a Felhasználó
nem jogosult; 

 a  valóságnak  nem  megfelelő,  megtévesztő  vagy  a  valós  tényeket  hamis  színben
feltüntető vagy mások személyiségi jogait sértő kijelentéseket illetve egyéb, harmadik
személyek vagy a Szolgáltató jogait potenciálisan sértő tartalmakat megosztani vagy
egyéb módon hozzáférhetővé tenni; 

 reklámot megosztani vagy egyéb módon hozzáférhetővé tenni; 



 obszcén, szeméremsértő, szexuális jellegű, diszkriminatív, illetve egyéb jogsértő vagy
egyébként kifogásolható tartalmakat közzé tenni; 

 más Felhasználók személyes adatait gyűjteni, felhasználni, nyilvánosságra hozni.

A  Honlap  kizárólag  a  hatályos  jogszabályok  keretei  között,  harmadik  személyek  és  a
Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Feltételek betartása mellett használható.
Amennyiben a Felhasználó a jelen Feltételek rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően,
illetve egyébként visszaélésszerűen használja a Honlapot, a Szolgáltató jogosult akár előzetes
értesítés nélkül a Látogató által tett hozzászólásokat törölni és a Látogatót letiltani

5. / SZERZŐI JOGOK

A  Honlapon  közzétett  és  elérhető  tartalom,  szolgáltatás  továbbá  a  Honlap  arculata,
tartalmának  összeválogatása,  elrendezése,  szerkesztése  és  minden  az  oldalhoz  köthető
grafikai elem, fotó, videó és egyéb tartalom szerzői jogvédelem alatt áll.

A Felhasználó a Honlap tartalmáról, annak egyes reszeiről kizárólag magán celból keszíthet
másolatot, nyomtathatja ki azt. A Honlap tartalmának magáncelból, akár digitális, akár fizikai
adathordozón rögzített másolatának további felhasználására (kulönösen, de nem kizárólag
többszörözni, terjeszteni, adatbázisban tárolni, letölthetőve tenni, kereskedelmi forgalomba
hozni,  átdolgozni)  nem  jogosult.  A  magáncelú  felhasználás  jövedelemszerzest  vagy
jövedelemfokozás celját közvetve sem szolgálhatja. 

Amennyiben a Felhasználó a saját weboldalára, közössegi oldalára a tartalmat kíván átvenni a
Honlapról, azt kizárólag előztes írásbeli kerest követően, az oldal látható megjelölesevel es az
átvett tartalom hiperhivatkozásának elhelyezésével teheti meg

A Felhasználó  tudomásul  veszi,  hogy  a  fentiektől  elterő  módon vagy  mertekben  törtenő
átvetel szerzői jogot sert, es minden esetben jogi következmenyeket von maga után, továbbá
minden egyeb a törvenyi korlátozást átlepő felhasználás csak a Szolgáltató előzetes, írásbeli
engedelyevel lehetseges. 

6. / FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLY

A Felhasználó jelen feltételek elfogadásával  egyidejűleg az általa  a  Honlapon vagy ahhoz
kapcsolható  közöségi  felületen  közzétett  tartalom  vonatkozásában,  időbeli  és  területi
korlátozás nélküli, harmadik személyeknek átruházható és allicenciába adható kizárólagos és
jogdíjmentes  felhasználási  engedélyt  ad  a  Szolgáltatónak. Ez  a  felhasználási  jog  magában
foglal bármilyen felhasználási módot, így különösen, de nem kizárólagosan a többszörözés, a
terjesztés, a nyilvánosságra hozatal, és átdolgozás jogát. 

7. / ADATVÉDELEM

A Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezik, mely
az alábbi linken érhető el: https://balaton.hu/adatvedelem/ 

8. / MÓDOSÍTÁS

https://balaton.hu/adatvedelem/


Jelen  Feltételeket  és  az  Adatvédelmi  tájékoztatót  a  Szolgáltató  bármikor  jogosult
egyoldalúan módosítani azzal, hogy a módosításról a Honlapon tájékoztatja a Látogatókat. A
módosítást  követően a  Honlap  használatával  (böngészésével)  és  a  Honlapon  hozzászólás
közzétételével a Látogató elfogadja a Feltételek módosítását.

9. / HATÁLYBA LÉPÉS ÉS IRÁNYADÓ JOG

Jelen Feltételekre a magyar jog irányadó.
Hatályba lépés ideje: 2020.06.01.


