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Általános Szerződési Feltételek
Jelen dokumentum (továbbiakban: ÁSZF, Szabályzat) a VIP Computer Bt. (továbbiakban: Szolgáltató,
vállalkozó) és a Szolgáltató által a www.vipvpn.hu weboldalon (továbbiakban: weboldal)
megrendelhető elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (továbbiakban:
Ügyfél, fogyasztó, felhasználó), együttesen: Felek jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi
szolgáltatásra, amelyet a VIP Computer Bt. nyújt. A weboldalon igényelhető szolgáltatás nyújtását az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elker tv.) szabályozza.
Jelen dokumentum nem kerül iktatása, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem
minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik. A VPN (Virtual Private Network) szolgáltatással,
annak megrendelésével és a fizetési feltételekkel kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén az alább
megadott elérhetőségeinken rendelkezésre állunk. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a weboldalon és
letölthető a https://www.vipvpn.hu/aszf címről.
1.

Szolgáltató adatai

Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Statisztikai szám:
Képviselő:
E-mail:

VIP Computer Bt.
1025 Budapest, Törökvész út 119/C.
01-06-764430
21945078-1-41
21945078-6202-117-01
Kosztyu Bence András
info@vipvpn.hu

2. Alapvető rendelkezések
2.1. A Szolgáltató a 2001. évi CVIII. törvény 2. § la) bekezdése alapján közvetítő szolgáltatónak
minősül. Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás keretében Interneten
elérhetővé tett vagy továbbított állományok, nyújtott információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások tekintetében az Elker tv. (2001. évi CVIII. tv.) alapján ő minősül a tartalomért
felelős szolgáltatónak.
2.2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint a jelen ÁSZF értelmezésére a magyar
jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a
2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező
rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.
2.3. A jelen szabályzat 2018. május 24. napjától visszavonásig hatályos. A Szolgáltató jogosult
egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a hatályba lépés napján a szolgáltató
a weboldalon közéteszi. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés
nélkül időnként megváltoztassa, megújítsa a szolgáltatás feltételeit. A szolgáltatás tovább
használatával a felhasználó automatikusan elfogadja a módosított feltételeket.
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2.4. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon
megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon
megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása,
feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
2.5. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatást saját felelősségére veszi igénybe. A
jogszerűtlen felhasználásért és a felhasználó által feltöltött/letöltött/megjelenített
jogszabályba ütköző tartalmakért a Szolgáltató nem vonható felelősségre.
2.6. A weboldalon igénybe vehető szolgáltatás az erre irányuló díj fizetésével azonnal
megkezdődik.
3. Regisztráció, vásárlás
3.1. Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon
közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi
nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.
3.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető
késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A
Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti,
vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé
válik. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után lehetősége van az
Ügyfélnek. A Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő
kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
3.3. A Felhasználónak élő személynek kell lennie. Robotok vagy bármely egyéb automata rendszer
általi regisztráció tilos.
3.4. Regisztráció menete: A szolgáltatás igénybevételéhez regisztráció szükséges, melyet a
weboldal bal felső részén található „REGISZTRÁCIÓ” feliratra kattintva lehet megtenni a név,
számlázási adatok, e-mail cím és jelszó megadásával. A felhasználónév és jelszó csak ékezet
nélküli betűkből (a-z, A-Z) és számokból (0-9) állhatnak, minimum 3 maximum 15 karakter. Az
érvényes regisztrációhoz az Általános Szerződési Feltételeket és az Adatvédelmi
Tájékoztatóban foglaltakat el kell fogadni.
3.5. Vásárlás: Vásárláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges. Ha ez teljesül, megjelenik a
Megrendelés menüpont az oldal főmenüjében. A vásárláshoz a ki kell választani a megfelelő
szolgáltatási és időtartambeli csomagot, illetve a kívánt fizetési módot. A kiválasztás után a
Tovább gombra kell kattintani ahol a vásárló ellenőrizheti a kiválasztott csomagot és fizetési
formát, továbbá az összeget és a várható jövőbeli előfizetési lejárati időt. Tovább gombra
kattintva a fizetési formának megfelelő oldalra továbbítódik a felhasználó. Bármelyik ponton
Vissza gombra kattintva a fizetés érvénytelen lesz, a fizetési folyamat megszakad. Minden
megrendelésről (sikeres és sikertelen) automatikus visszaigazolást küldünk e-mailben, amely
visszaigazolás tartalmazza a megrendelés azonosítóját, a megrendelt termékeket, a
megrendelt mennyiséget, a végösszeget, valamint a számlázással és szállítással kapcsolatos
adatokat.
4. Mi is az a VPN?
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4.1. A vipVPN szolgáltatásával biztonságos, névtelen és korlátozásmentes internet lehetséges.
Használatához meglévő Internet szükséges, ezen egy kódolt adatcsatornán folyik a forgalom,
amely kikerüli a szolgáltatói korlátozásokat és elrejt a kíváncsi szemek elöl.
5. A Szolgáltatás
5.1. A szolgáltatás tárgya: az Interneten keresztüli biztonságos adatkapcsolat (VPN) szolgáltatás.
5.2. A szolgáltatás jellege: időbeli és mennyiségi korlátozás nélküli. A szolgáltatás a nap 24
órájában igénybe vehető.
5.3. Speciális feltételek:
5.3.1.A fix IP egy kiegészítő opció, melyet előfizetőink a következő feltételekkel
igényelhetnek:
• érvényes vipVPN előfizetéssel rendelkező felhasználó,
• legalább három hónapja előfizetője a szolgáltatásnak vagy minimum három hónap
előfizetést vásárol,
• Szolgáltató a fix IP kiosztást a folyamatosan előfizetés megszűnését követően
legfeljebb 30 napig tartja fenn, mely után azt kioszthatja más felhasználónak vagy
egyéb vissza nem vonható módon megvonja,
• a fix IP díjtalan,
• fix IP változtatására (dinamikus>fix, fix>fix, fix>dinamikus) 30 naponta egyszer van
lehetőség.
5.3.2.Egy regisztrált felhasználó egyszerre csak egy kliens készülékkel tud csatlakozni
szervereinkhez.
5.3.3.A rendszer biztonságát vagy stabilitását veszélyeztető mértékben való túlforgalmazás
esetén a Szolgáltató bármilyen szükséges módon korlátozhatja az előfizető
hozzáférését. A túlforgalmazás feltétele a bármelyik irányba az előző 3 nap átlagában
napi 50 GB adatforgalom meghaladása.
5.3.4.Egyedi szerver igénylése esetén egyedi megállapodás szükséges, tehát a fenti
rendelkezések és a normál fizetési feltételek nem érvényesek.
5.3.5.A szolgáltatás használatához a Szolgáltató elérhetővé teszi saját fejlesztésű szoftvereit
vagy javaslatot tesz az interneten elérhető szoftverek használatára.
6. A Szolgáltató kötelezettségei
6.1. A Szolgáltató köteles az 5. pontban meghatározott VPN szolgáltatást folyamatosan biztosítani
a felhasználó számára.
6.2. A Szolgáltató a korlátozásmentes Internet biztosítása keretében is köteles az olyan internetes
tartalmak blokkolására, mely jogszabályba ütközik.
6.3. A Szolgáltató mindent megtesz a rendszer stabilitása és elérhetősége érdekében, de a tőle
kívülálló okokból bekövetkezett hibákért nem tartozik felelősséggel. A saját rendszerének
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működése során esetlegesen fellépő műszaki meghibásodást maximum 72 órán belül
elhárítja.
6.4. Szolgáltató az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakon túl köteles a felhasználó által
továbbított, illetve számára érkező elektronikus üzenetek (információk) tartalmát titokban
tartani és megakadályozni, hogy ezek az adatok harmadik személy számára hozzáférhetővé
váljanak.
6.5. Szolgáltató a szerződés, illetve a rendszer működése során tudomására jutott adatokat
kizárólag a szerződés teljesítésének keretein belül használhatja fel.
6.6. Szolgáltató szavatol a rendszer biztonságáért.
6.7. Szolgáltató éves szinten minimum 95 %-os rendelkezésre állást garantál.
7. Felhasználó kötelezettségei
7.1. Felhasználó köteles a szolgáltatás rendeltetésszerű használatára.
7.2. Felhasználó nem küldhet, és nem fogadhat olyan elektronikus tartalmat (információt), amely
jogszabályba ütközik, különösen olyat, amellyel bűncselekményt valósít meg, vagy leplez.
8. A szolgáltatás díja, díjfizetés
8.1. A VPN szolgáltatás a szolgáltatási díj megfizetésével kezdődik.
8.2. A szolgáltatás díj az alábbiak szerint alakul:
Árak
vipVPN

30 nap
1690 Ft

180 nap
8100 Ft

360 nap
13080 Ft

8.3. A szolgáltatás díja teljes körűen tartalmazza a szolgáltatás ellenértékét, a Szolgáltató ezen
kívül semmilyen jogcímen nem jogosult felszámítani további díjat, illetve költséget.
8.4. A Szolgáltatási díj megfizetése a Szolgáltató által kibocsátott és elektronikus úton megküldött
megrendelési elismervény alapján, az alábbi módokon történhet:
8.4.1.Bankkártyás fizetés: Bankkártyás fizetés esetén a csomag kiválasztása után átirányítunk
a CIB Bank honlapjára, ahol biztonságos módon történhet az adatok megadása és a
fizetés lebonyolítása. Ha sikeres volt a fizetés, úgy a feldolgozás ez után automatikus, a
szolgáltatás használatát azonnal megkezdheted. A bankkártyás fizetés további
leírásával kapcsolatban kérlek, olvasd el a CIB Bank ehhez kapcsolódó tájékoztatóit,
amely megtalálható a Vásárlási tájékoztató oldalon.
8.4.2.Banki átutalás: Jellemzően banki átutalással történhet a fizetés. Ebben az esetben a
vásárlás bruttó összegét kell elutalnod a bankszámlaszámunkra (VIP Computer Bt. CIB
Bank Zrt. 10700244-44014401-52100008) Az átutalásnál kérjük, a közlemény rovatban
tüntesd fel a megrendelés azonosítóját. A megrendelt termékek érvényesítése az után
történik, hogy a befizetett összeg megérkezik a számlánkra. A befizetéseket minden
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munkanap reggel 10:00 órakor ellenőrizzük. Az átutalások átfutási ideje bankoktól
függően változó lehet, de belföldön általában maximum 4 banki munkaórát vesz
igénybe. Banki befizetés esetén illetve külföldről indított utalás esetén a többlet költség
(pénztári, SWIFT, stb) a felhasználót terheli, a költségek levonásából következő téves
összeg befizetés esetén a szolgáltató megtagadhatja vagy csökkentheti időarányosan a
szolgáltatás biztosítását.
8.4.3.PayPal: Jelenleg nem lehetséges PayPal befizetéssel vipVPN előfizetést vásárolni.
8.4.4.SMS: SMS befizetés esetén speciális árak érvényesek (a magas SMS-szolgáltatói jutalék
miatt). Használatához a Megrendelés / SMS oldalon ki kell választani az SMS csomagot
és a leírás szerint elküldeni a megrendelő SMS-t a megadott adatokat a kiválasztott
telefonszámra.
SMS árak
vipVPN

8 nap
1016 Ft

16 nap
2032 Ft

8.5. A Szolgáltató a befizetéseket elektronikus nyilvántartásban vezeti és minden esetben számlát
állít ki, melyet a Felhasználónak a regisztráció során megadott email címére megküldi.
9. A szolgáltatás megszűnése, felmondás
9.1. A szerződés a 8.2. pontban foglalt határozott időre köthető. A határozott idő lejártával a
szerződés megszűnik. Az időtartam lejárta előtti újabb vásárlás hozzáadódik a korábbi lejárati
időhöz, meghosszabbítva a szerződés érvényességét.
9.2. Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést és a szolgáltatást
megszüntetni, ha a Felhasználó megszegi a 7.2. pontban foglalt kötelezettségét. Felhasználó
kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató azonnali hatályú felmondása esetén a
Szolgáltatás arányos díja nem jár vissza.
9.3. A szolgáltatás a felhasználó részéről bármikor lemondható, de ebben az esetben a
szolgáltatási díj időarányos része (kivéve a 11.2.1. pontot) nem jár vissza.
10. Szolgáltatás és ár módosítás
10.1.
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor és időről időre módosítson a
szolgáltatás technikai paraméterein, illetve akár átmenetileg, akár tartósan felfüggessze a
szolgáltatást (vagy annak bármely részét), előzetes figyelmeztetést követően vagy anélkül.
Ilyen esetekben a már befizetett díjak időarányos része visszajár.
10.2.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a szolgáltatási díjakat évente 2
alkalommal módosíthatja, de a módosítás a már megkötött szerződésekre nem vonatkozik.
10.3.
A felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget
sem a felhasználó, sem egyéb harmadik személy felé a módosításokért, árváltozásokért, a
Szolgáltatás felfüggesztéséért vagy kimaradásáért.
11. Felmondási Tájékoztató
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11.1.

Felmondási jog
11.1.1.
Ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése
megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
11.1.2.
A felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap
elteltével jár le.
11.1.3.
Ha Ön felmondási jogával élni kíván, felmondási szándékát tartalmazó
egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni az 1. pontban foglalt elérhetőségek
egyikére. (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján). Ebből a célból
felhasználhatja az itt letölthető felmondási nyilatkozat-mintát is.
11.1.4.
Ön határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő
lejárta előtt elküldi felmondási nyilatkozatát.

11.2.

A felmondás joghatásai
11.2.1.

Érvényes felmondás esetén visszatérítjük a szolgáltatási díj időarányos részét.

11.2.2.
A felmondási jogról részletesebben a fogyasztó és a vállalkozás közötti
szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben lehet
olvasni, mely hatályos állapotban itt érhető el.
12. Vegyes rendelkezések
12.1.
Technikai asszisztenciát kizárólag előfizető ügyfeleinek biztosít a Szolgáltató, kizárólag
email-en keresztül, hacsak ez külön megállapodásban másképp nem került rögzítésre.
12.2.
A Szolgáltató nem garantálja, hogy (1) a VPN szolgáltatás minősége meg fog felelni az
Ön egyéni elvárásainak, (2) a szolgáltatás zavartalan, pontos, biztonságos vagy hibamentes
lesz, (3) hogy a szolgáltatás használatából eredő eredmények az elvárásnak megfelelően
alakulnak, (4) hogy a Szolgáltatás során felmerülő hibák kijavításra kerülnek.
12.3.
A felhasználó kijelenti, hogy tudomásul veszi és egyetért azzal, miszerint a Szolgáltató
nem vonható felelősségre semmilyen közvetlen, közvetett, eseti, különleges,
következményszerű vagy példaértékű kárért, mely nem az ő jogellenes magatartására
vezethető vissza. Ilyen kár adódhat a következőkből: (1) a Szolgáltatást nem lehetett
használni; (2) illetéktelen hozzáférés vagy módosítás történt a felhasználó adataiban; (3)
harmadik személy a szolgáltatást korlátozta vagy elérhetetlenné tette, (4) egyéb, a
Szolgáltatáshoz kapcsolódó ok miatt.
12.4.
Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy
érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és
érvényesíthetőségét nem érinti.
12.5.
Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a
joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról
történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az
hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi
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feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben
ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
12.6.
Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó
és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári
nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Budapesti II. és III. Kerületi
Bíróság, illetve a hatásköri szabályok figyelembe vételével a Székesfehérvári Törvényszék
kizárólagos illetékességét.
13. Panaszkezelés rendje
13.1.
A Szolgáltató célja, hogy a felhasználók valamennyi igényét és elvárását a jelen
szerződésben foglaltak alapján teljesítse. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen
panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti email címen, vagy levél útján is közölheti.
13.2.
Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a
felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal
kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati
példányát átadja a felhasználónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a
Szolgáltató a panaszról úgyszintén jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát
átadja a felhasználónak.
13.3.
Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt
elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az
ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
13.4.
A panasz leírásának tartalmaznia kell a panaszt tevő elérhetőségét, továbbá a panasz
alapjául szolgáló tényék részletes és pontos leírását.
13.5.

Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu
13.6.
Békéltető testülethez fordulás: A szolgáltatás minőségével, biztonságosságával,
valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon
kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye
szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. Békéltető Testületre
vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil
szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut
vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi
kommunikáció, ajánlat címzettje.
A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:
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1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488-21-31
Tájékoztatjuk továbbá, hogy fogyasztói jogvita esetén Ön a lakóhelye/tartózkodási helye
szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulhat. A Békéltető Testületek listája itt
található: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
14. Adatvédelem
14.1.

A weboldal adatkezelési tájékoztatója itt érhető el: www.vipvpn.com/adatvedelem

15. Szerzői jogok, tartalmi tulajdonjog
15.1.
Azzal, hogy Ön belép a www.vipvpn.com valamelyik oldalára, elfogadja az alábbi
feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, vagy megrendelője a
szolgáltatásnak.
15.2.

A weboldalon található tartalom a VIP Computer Bt. szellemi tulajdona.

15.3.
A VIP Computer Bt. fenntart minden, az oldal bármely részének bármilyen módszerrel,
technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. Az oldalhoz tartozó
oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar szerzői jogi törvények védik.
15.4.
Előzetes írásos hozzájárulás nélkül tilos az oldal egészének vagy részeinek (szöveg,
grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.)
feldolgozása és értékesítése. Az oldal tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás
céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult
az oldal így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban
történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.
15.5.
A VIP Computer Bt. oldalai teljes egészében szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból
bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon
újraközvetíteni tilos.
15.6.
A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.
A Szolgáltató követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.
15.7.
A Szolgáltató pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból
fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.
16. Vonatkozó jogszabályok
16.1.

Magyarország Alaptörvénye

16.2.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Infotv.)
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16.3.
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elker tv.)
16.4.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.)

16.5.
A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény
(Mttv.)
16.6.
A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
szóló 1995. évi CXIX. törvény (Kknyt.)
16.7.
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.
évi XLVIII. törvény (Reklámtv.)
16.8.
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014
(II. 26.) Korm. rendelet

Budapest, 2018. május 24.
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