
 

 

JOGI TUDNIVALÓK 
 

Weboldal:  

https://www.kaisermarta.hu (a továbbiakban: „honlap”) 

 
Szolgáltató adatai: 

Név:  Kaiser Márta egyéni vállalkozó (a továbbiakban: “Szolgáltató”)  

Cím:  8000 Székesfehérvár, Szent István tér 7.  

Adószám: 67644432-1-27 

 

Tárhelyszolgáltató adatai: 

Név:  MikroVPS Kft.  

Cím:  1096 Budapest, Sobieski János utca 19-21/A 

Adószám:  25189861-2-43 

EU adószám:  HU25189861 

A szolgáltató ügyfélszolgálati elérhetőségei: 

Email:  support@mikrovps.hu 

Telefon:  +3694200210  

 

A szolgáltatás igénybevételének feltételei, a szolgáltatás igénybe 
vevője: 
 
A szolgáltatás igénybe vevője (a továbbiakban: Megrendelő) minden olyan, 16 év 
feletti természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki számára a Szolgáltató által jelen szerződés keretében az információs 
társadalommal összefüggő, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti 
szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: „Kormányrendelet”) alapján a távollévők közötti kommunikációt 
lehetővé tévő eszköz alkalmazásával szolgáltatást nyújt. (Szolgáltató és 
Megrendelő a továbbiakban együttesen: „Szerződő Felek” vagy „Felek”). 



 

 

Megrendelő a honlapon és telefonon aktuálisan a Szolgáltató által kínált 
szolgáltatás igénybe vételével illetve a megrendeléssel tudomásul veszi és 
elfogadja a jelen általános szerződési feltételekben foglalt valamennyi feltételt. 
 

A szolgáltatás tárgya  
 
A szolgáltatás tárgyát képezi valamennyi a Honlapon aktuálisan található 
terápiával kapcsolatos tanácsadás, terápiával kapcsolatos szolgáltatások, (a 
továbbiakban együttesen: „szolgáltatás”). A szolgáltatás megrendelését telefonon 
és elektronikus levélben lehetséges egyeztetni. Szolgáltató megtesz mindent 
annak érdekében, hogy a weboldalon a szolgáltatással kapcsolatos leírások a 
lehető legpontosabbak és egyértelműek legyenek.  
 
Jogi nyilatkozat  

A honlap tartalma – forrásra való hivatkozás hiányában – a Szolgáltató szerzői és 
polgári jogi védelem alatt álló jogos tulajdona. A honlap eredeti tartalma, illetve 
oldalainak bármilyen alkotóeleme (pl. szöveg, multimédiás tartalom (kép, hang 
videó), stb.) csak a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével használható fel. 
Mindazonáltal a másodközlésnek meg kell felelnie a mindenkor hatályos törvényi 
(így különösen, Ptk., Btk., a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv.) előírásoknak.  
A honlap bármely alkotóelemét, tartalmát akár egészben vagy részben történő 
online vagy nyomtatott formában reprodukálni és/vagy nyilvánosan közzétenni, 
továbbá egyéb módon felhasználni (így különösen: többszörözni, nyilvánosan vagy 
zárt adatbázisban felhasználni; adatokat megváltoztatni vagy eltérő célra 
felhasználni; stb.) kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehet.  
A Szolgáltató minden jogát fenntartja a honlap egésze vagy bármely részlete 
terjesztése és egyéb módon történő felhasználása tekintetében. Tilos a Szolgáltató 
előzetes írásbeli engedélye nélkül a honlap vagy akár annak egy részletének vagy 
bármely alkotóelemének üzleti vagy egyéb célú átvétele, többszörözése, 
nyilvánosságra hozatala, átdolgozása, terjesztése, másolása vagy egyéb módon 
történő felhasználása. A Szolgáltató – az engedélyezett felhasználás feltételeit 
rögzítő – írásbeli hozzájárulása esetén a felhasználó köteles a közvetlen szerző, 
azaz Kaiser Márta e.v., valamint a honlapot, mint forrást megjelölni.  
Tilos a honlap használatával, szolgáltatások igénybevételével a forráskódok 
bármilyen módon történő visszafejtése, visszafordítása, valamint a felhasználói 
azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése, továbbá bármely 
olyan alkalmazás használata, amellyel honlap vagy annak bármely része 
módosítható.  
A szellemi alkotások, szerzői jogi jogsértések a vonatkozó törvényi (különösen: 
Ptk., Btk., szerzői jogi törvény) jogkövetkezményeket vonja maga után. Szolgáltató 
fenntartja a jogát arra, hogy jogainak és gazdasági érdekeinek védelme érdekében 



 

 

a jogsértések ellen – a jogsértő előzetese felszólítása nélkül – azonnal jogi úton 
fellépjen. Az előzőeken túlmenően a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a honlap 
fentiekben történő jogsértő – Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül 
történő – használata, felhasználása esetén – közjegyzői tanúsítás útján igazolt – 
jogszerűtlenül felhasznált (pl.: másolt, többszörözött, nyilvánosságra hozott, stb.) 
oldalak vonatkozásában 100.000 FT + ÁFA, AZAZ NAPI EGYSZÁZEZER FORINT, 
VALAMINT AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÖSSZEGŰ KÖTBÉRT ÁLLAPÍTSON 
MEG/NAP ÉS KÖVETELJEN A JOGSÉRTŐVEL SZEMBEN. Jogsértő, a jogsértő 
magatartás tanúsításával – azaz a honlap egészének vagy egy részének 
jogszerűtlen felhasználásával – kifejezetten – magára nézve kötelezően 
alkalmazandó módon – elfogadja a jelen kötbér kikötési megállapodást. Jogsértő 
felhasználó  a kötbéren túlmenően köteles a Szolgáltatónak a jogsértésből eredő 
egyéb kárait, költségeit megtéríteni. 

A honlapon megjelenő minden információ tájékoztató jellegű, és nem minősül 
szakmai tanácsadásnak. A honlapon szereplő információ nem használható 
speciális szakmai tanács vagy vélemény helyettesítéseként és az információ 
közzététele nem jelenti az ügyfélviszony keletkezését a látogató és a vállalkozó 
között. Annak ellenére, hogy a vállalkozó minden észszerű erőfeszítést megtesz a 
honlapon szereplő adatok pontossága érdekében, telefonos szakmai tanács kérése 
nélkül a látogató csak a saját felelősségére járhat el a honlapon szereplő 
információk alapján. A vállalkozó kifejezetten kizár minden, a honlap 
használatából eredő felelősséget. Bármilyen email fogadása a vállalkozó által nem 
keletkezteti szakmai szolgáltatásra vonatkozó megbízás elfogadását. Csak 
telefonos, és az azt rögzítő, mindkét fél által aláírt írásbeliség által keletkezik a 
megállapodás. A telefonos/írásbeli megbízás, illetve a megállapodás hiányában a 
vállalkozó nem kezel bizalmas információként semmilyen e-mailben érkezett 
információt. A honlapon található linkek közül néhány harmadik felek által 
működtetett és fenntartott honlapokhoz vezethet. Ezeket a linkeket a honlap 
pusztán a látogató kényelméért tartalmazza. Az ilyen link jelenléte nem jelenti az 
adott honlap működtetőjének, készítőjének vagy a tartalmának az elfogadását. A 
vállalkozó kizár minden felelősséget az ilyen honlapok elérhetőségével, 
tartalmával, vagy a látogató általi használatával kapcsolatban. A honlapon szereplő 
szöveg, céglogó, szolgáltatás-ismertető videó a vállalkozó, illetve tagjai 
tulajdonában van, és a szellemi alkotásokra vonatkozó jogi védelemben részesül. 
Minden jog fenntartva. Néhány képet, grafikát, felvételt nyílt felhasználású 
internetes elérhetőségekből válogattunk össze. 

 

 

 

 



 

 

Egyéb rendelkezések  

A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, 
gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását 
kezdeményezheti.  

 
A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:  

Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő 

Fejér Megyei Békéltető Testület 

Cím:  8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.  

Telefon:  +36 22 510-310 

Fax:  +36 22 510-312 

E-mail:  bekeltetes@fmkik.hu 

 

A Békéltető Testület igénybevétele hiányában a felek jogosultak a polgári 
perrendtartás vonatkozó rendelkezései szerint hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező bíróság előtt jogaikat, követeléseiket és a vitás kérdéseket 
érvényesíteni.  
A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani, amely 
módosítás a honlapon történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.  

 
Adatvédelem, adatkezelés 

Személyes adatok:  
A weboldal a látogatók személyes adatait nem kéri. 

Facebook:  
Jelen weboldalon elhelyeztük a szolgáltatásunk Facebook-oldalának linkjét. A 
Facebook-oldalunkon a Facebook-ot használóknak lehetőségük van arra, hogy 
véleményt írjanak vagy kérdést tegyenek fel. Ha kérdést tesznek fel, a válasz a 
Facebook-oldalon történik. Ez esetben a véleményt írók, illetve kérdezők 
személyes regisztrációs adatait a Facebook kezeli, a saját adatkezelési 
szabályzatának megfelelően. 
Bővebben: Facebook adatkezelési szabályzat 
 
 
 
 
 
 



 

 

Cookie (süti) használata 

Jelen webhely sütiket (cookie-kat) használ saját szolgáltatásainak fenntartása, 
fejlesztése, statisztikai adatgyűjtés, valamint a felhasználói élmény fokozása 
érdekében. A webhely használatával Ön elfogadja az oldal sütikre vonatkozó 
irányelvét, valamint adatvédelmi nyilatkozatát. A süti a böngésző által a 
felhasználó eszközére helyezett egyedi számsorból áll, ami a weblapot letöltő 
számítógépek és egyéb eszközök megkülönböztetésére és statisztikai 
adatgyűjtésre szolgál. A sütik személyes adatot nem tartalmaznak. A webhelyek 
látogatása során létrehozott sütik többféle kategóriába tartozhatnak: 
 

 Alapműködést biztosító cookie-k: olyan sütik, amelyek nélkül a weboldal 
nélkülözhetetlen szolgáltatásai nem lennének képesek megfelelően működni. 

 Teljesítményt növelő cookie-k: ezek információkat gyűjtenek arról, hogy a 
látogatók hogyan használják a weboldalt, például melyek a leggyakrabban 
látogatott oldalak. Ezeket a cookie-kat a felhasználói élmény javításának és 
fenntartásának érdekében, statisztikai célokra használják egyes alkalmazások. 

 Funkcionális cookie-k: lehetővé teszik, hogy a weboldal megjegyezzen bizonyos 
korábban bevitt adatokat, például az Ön személyes beállításait ezen a 
webhelyen. 

 Targeting/hirdetési cookie-k: ezek segítenek abban, hogy hirdetési 
felületeinken keresztül olyan ajánlatok jussanak el Önhöz, amelyek a leginkább 
megfelelnek érdeklődési körének. Hirdetési szolgáltatások biztosítása során a 
weboldal harmadik felekkel (például a Google hirdetési szolgáltatásaival) is 
együttműködhet, de számukra a ebhely személyes adatot csak a felhasználó 
előzetes értesítésével és beleegyezésével, vagy határozati utasítás esetén (pl. 
jogi szerv felszólítására) adhat ki. 

 
A cookie-k által gyűjtött statisztikai adatokat a webhely nem értékesíti, nem adja 
bérbe és semmilyen egyéb módon nem terjeszti harmadik fél számára, kivéve 
azon szolgáltatásokat, amely szolgáltatásokhoz Ön a szükséges információt 
előzetesen és önkéntesen megadta. A webhely tartalmazhat független, harmadik 
felek felügyelete alá tartozó és azok által fenntartott oldalakra mutató 
hivatkozásokat, linkeket. Mivel a webhely nem ellenőrzi az információk ilyen 
harmadik felek általi használatát, minden szóban forgó esetben a harmadik fél 
adatvédelmi irányelvének rendelkezései az irányadóak, amelyért a webhely 
felelősséget nem vállal, és jogilag felelősségre nem vonható. A webhely fenntartja 
a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor módosítsa jelen szabályzat bármely 



 

 

részét. Kérjük, hogy időnként látogasson el erre az oldalra és tájékozódjon az 
esetleges változásokról. Amennyiben az Adatvédelmi irányelv változásainak 
közzétételét követően továbbra is használja ezt a weboldalt, az a változások és az 
aktuális irányelvek Ön általi elfogadásának minősül.  
 
Az Ön számítógépét érintő sütik beállítását szabályozhatja a böngészőjében, illetve 
a sütikről és azok beállításairól az alábbi weboldalakon tud tájékozódni: 
http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu 

http://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami 

 

 

Hatályos:  2018. április 16. napjától visszavonásig vagy módosításig 


