
Általános Szerződéses Feltételek 

1. A szolgáltató adatai, elérhetősége 

1. A szolgáltató neve: Match-Meeting Kft. 

A szolgáltató címe: 1037 Budapest, Bécsi út 85. 

A szolgáltató cégjegyzékszáma: 11-09-023512 

2. A Match-Meeting Kft. napi 8 órában áll ügyfelei rendelkezésére, az alábbi elérhetőségeken: 

Dupai János: +36-70-947-9339 

Rajnay Attila: +36-70-637-1802 

info@match-meeting.com 

3. Az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége 

A szolgáltatások igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) megtalálha-
tók a Match-Meeting Kft. honlapján (www.match-meeting.com). 

2. A szerződés tárgya, létrejötte 

2.1.A Szolgáltató, mint a Match-Meeting szoftver (a továbbiakban: szoftver) szerzői jogainak jogosultja – az egyedi 
szerződésben meghatározott időtartamban és szolgáltatási díj ellenében – a Felhasználó részére biztosítja a 
szoftver használatát. 

2.2.Az egyedi szerződés, amelynek elválaszthatatlan részét képezi jelen ÁSZF, a Felhasználó www.match-meeting.com 
oldalon történő online regisztrációjával, és annak Szolgáltató általi elfogadásával jön létre. Az ily módon létre-
jött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, melyet a Szolgáltató rögzít, és amely a Felhasználó részére 
bármikor hozzáférhető. 

2.3.A szolgáltatás jellege a regisztrációs folyamat során választható ki, az alábbiak szerint: 

a) A Szolgáltató az 1. számú melléklet szerinti egyszeri díj ellenében elkészíti és átadja a Felhasználónak a 
személyre szabott programot. Ezen felül a Felhasználó a program használatáért – szintén az 1. számú mel-
léklet szerinti – havi díjat fizet. 

b) A Felhasználó a program használatáért havi díjat fizet. 

3. A felek jogai és kötelezettségei 

3.1.A Szolgáltató a szoftverhez egy nem kizárólagos, nem átruházható, időben a szerződés időtartamára korlátozott 
használati jogot ad a Felhasználónak. 
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3.2.A Szolgáltató köteles a szoftver használatát a szerződés időtartamára a Felhasználó részére biztosítani, valamint 
a 2.3. a) pontban foglaltak alapján a személyre szabott programot elkészíteni és azt a Felhasználónak átadni. 

3.3.A Szolgáltató a program minél hatékonyabb működése érdekében köteles azt folyamatosan karbantartani, korsze-
rűsíteni. A Felhasználó által írásban bejelentett hibát a Szolgáltató köteles a bejelentést követően haladéktala-
nul kijavítani. Amennyiben a hiba jellegéből adódóan erre nincs lehetőség, e tényről, valamint a javítási munká-
latok határidejéről a Szolgáltató köteles a Felhasználót értesíteni. 

3.4.A szoftverrel kapcsolatos valamennyi jogot a Szolgáltató fenntartja. Tilos a szoftver mindennemű jogosulatlan 
használata. A Felhasználó nem jogosult a szoftvert másolni, harmadik személynek átadni vagy harmadik személy 
számára elérhetővé tenni, bérbe vagy kölcsön adni, megváltoztatni vagy máshogy átalakítani. 

3.5.A Felhasználó köteles a jelszavakat, illetve a hozzáférési adatokat, melyeket a szoftver esetében használ, titok-
ban tartani. Köteles azon szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére is, melyeket egy harmadik fél az ő hoz-
záférési adataival és jelszavaival használ vagy megrendel. A Felhasználónak haladéktalanul tájékoztatnia kell a 
Szolgáltatót, amint tudomást szerez arról, hogy egy jogosulatlan harmadik fél ismeri hozzáférési adatait vagy 
jelszavait. Emellett a Felhasználó köteles jelszavát azonnal megváltoztatni, ha úgy gondolja, hogy ahhoz egy 
harmadik fél hozzáférhetett. 

3.6.A Felhasználó köteles a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokat teljes körűen és helyesen megadni, valamint 
az adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul írásban közölni. Ez különösen vonatkozik a címmel 
kapcsolatos, számlázási adatokra, valamint az e-mail címre. 

3.7.A Felhasználó jogosult a programba feltölteni saját anyagait (videók, képek, adatok…), amelyek tartalmáért kizá-
rólagosan a Felhasználó felel. 

4. Fizetési feltételek 

4.1.A Felhasználó a személyre szabott program díját, valamint az első havidíjat az egyedi szerződés létrejöttétől 
számított 15 napon belül köteles Szolgáltató bankszámlaszámára (…) átutalni. A további havidíjakat Felhasználó 
előre esedékesen, az adott tárgyhó 10. napjáig köteles átutalni, az alábbiak szerint: 

a) A szolgáltatás díjáról a Szolgáltató a hatályos jogszabályoknak megfelelően számlát állít ki, és azt a Fel-
használó részére elektronikus úton eljuttatja. 

b) A Felhasználó a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül a szolgáltatási díjat a Szolgáltató bank-
számlaszámára átutalja. 

Amennyiben a Felhasználó a fizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti, a mindenkor hatályos jogszabá-
lyoknak megfelelő késedelmi kamatot köteles fizetni. A Szolgáltató írásban felszólítja a Felhasználót a szolgál-
tatási díj 8 napon belül történő teljesítésére; amennyiben a fizetési felszólításban foglalt határidő is eredmény-
telenül telik el, Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. 



5. Felelősség 

5.1.A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért, mely a szoftver használatából 
vagy esetleges gátolt működéséből ered. 

5.2.A Szolgáltató felelőssége a kezdeti felhasználói hiányosságok miatt kizárt. 

5.3.A Szolgáltató felelőssége a jelen szerződésben foglaltakra korlátozódik és ez alapján az esetleges kártérítés 
összege nem haladhatja meg a Felhasználó által használt szoftver használati jogának ellenértékeként kifizetett 
összeget. 

5.4.A Felhasználó kizárólagosan és teljes mértékben felelős saját magatartásáért és az általa feltöltött tartalomért. A 
Szolgáltatót a feltöltött anyagok tartalmáért és minőségéért semmilyen felelősség nem terheli. 

6. A szerződés megszűnése, megszüntetése 

6.1.A szerződés megszűnik a szerződés felmondása utáni 30. napon. 

6.2.A Felhasználó a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja: 

a) a Szolgáltató hibás teljesítése esetén; 

b) amennyiben a Szolgáltató bármilyen lényeges, szerződésben foglalt kötelezettségét súlyosan megszegi. 

6.3.A Szolgáltató a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja: 

a) amennyiben a Felhasználó az írásbeli fizetési felszólítás ellenére, az abban meghatározott határidőig fizetési 
kötelezettségét nem teljesíti; 

b) amennyiben a Felhasználó bármilyen lényeges, szerződésben foglalt kötelezettségét súlyosan megszegi. 

7. Adatvédelem, adatkezelés 

7.1.Az adatkezelés célja: 
A regisztráció során megadott adatok a Felhasználó azonosítására szolgálnak a szolgáltatások, funkciók igénybe-
vételéhez, valamint a szolgáltatások igénybevétele alapján történő bizonylat készítéshez, számlázáshoz szüksé-
gesek. 

7.2.Az adatkezelés jogalapja: 
A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes 
hozzájárulása alapján, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társada-
lommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájáru-



lást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes meg-
adásával adja meg. 

7.3.Az adatkezelés időtartama: 
A regisztrációs folyamat során kötelezően megadott adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törlé-
séig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törlé-
séig tart. A regisztráció Felhasználó általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére a jelen ÁSZF 6. pontjá-
ban rögzített esetekben kerülhet sor. 

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési 
kötelezettségek teljesítését, valamint a regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alap-
ján történő adatkezeléseket. 

7.4.Regisztrációs adatok: 

o E-mail cím 

o Jelszó 

o Név 

o Sportág 

o Cégnév 

o Ország 

o Irányítószám 

o Város 

o Utca 

o Telefon 

Az adatok megadását követően Szolgáltató e-mailben értesíti a Felhasználót a regisztráció sikerességéről. 

Szolgáltató kizárólag a Felhasználó jelszavának lenyomatát (hash) tárolja, magát a jelszót nem. 

A Szolgáltató vállalja, hogy a regisztráció során a Felhasználó által megadott e-mail címet harmadik fél részére 
nem adja ki és nem teszi közzé. 

7.5.Az adatokat kezelő és megismerő személyek köre: 

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azo-
kat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. 

Az alapul szolgáló informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése 
körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. 

A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően 
meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor. 



A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználó által megadott személyes adatok 
biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során. A személyes adatokhoz 
szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatá-
sa, illetve jogosulatlan felhasználásának elkerülése érdekében. 

8. Vegyes rendelkezések 

A Szolgáltató a jelen ÁSZF feltételeit módosíthatja, amennyiben arról legalább 2 hónappal a módosítást megelő-
zően írásos tájékoztatást küld a Felhasználóknak. 

Jelen szerződés nem szabályozott kérdéseiben a hatályos magyar Ptk. (2013. évi V. tv.) és más vonatkozó jogsza-
bályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók. 

A felek jelen szerződésből eredő vitás kérdéseiket elsősorban békés úton kívánják megoldani. Ennek sikertelensé-
ge esetén alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékessé-
gének. 


