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Felhasználói Megállapodás 
 

 

Mely létrejött egyrészről a Lépéselőny Média Kft. (cégjegyzék szám: Fővárosi 
Bíróság Cégbírósága Cg. 01-09-731095, adószám: 13356356-2-43, 
bankszámlaszám: 10102103-52866700-01000001, székhely: 1117 Budapest, 
Hauszmann A. u. 4/c. fszt. 1.) a továbbiakban: Szolgáltató és a Felhasználó, 
együttesen: Felek, között az alábbi tartalommal és feltételek szerint: 
 
 
1. A szerződés tárgya 
 
1.1. A Szolgáltató jelen szerződés keretében 1.2. pontban részletezett díjmentesen 
igénybe vehető Szolgáltatást nyújt a Felhasználó részére 1.3. pontban 
meghatározott időtartam alatt. Jelen szerződést a Felek határozatlan időtartamra 
kötik, és a szerződés Felhasználó általi elektronikus elfogadásával, illetve az ezt 
követő Felhasználó általi bejelentkezéssel lép hatályba. 
 
1.2. Szolgáltatás: Szolgáltató gazdasági közösségi internetes oldalt működtet a 
www.lepeselony.hu honlapon, melynek segítségével a Felhasználó üzleti kapcsolat 
létrehozatala céljából, az általa létrehozott névjegy használatával kapcsolatba léphet 
további felhasználókkal, saját adatlapja segítségével bemutathatja cégét, üzleti 
tevékenységét valamint egyéb gazdasági információkat tehet közzé a többi 
felhasználó részére, illetve üzeneteket helyezhet el a Szolgáltató által biztosított, 
egyszerre legfeljebb 25 üzenetet kezelő Üzenőfalon. A Felhasználó jogosult a 
Szolgáltató által biztosított 30 Mb tárhelyen adatokat (pl. cégnév, cím, telefon, fax, e-
mail cím, webcím, Skype-cím, kontakt, tevékenységi körök, illetve ezek 
beazonosítását megkönnyítő kulcsszavak), kapcsolt dokumentumokat, képeket, 
videókat, logókat megjeleníteni, feltölteni, illetve azokat igény esetén módosítani, 
törölni, továbbá jogosult a Szolgáltató internetes oldalán elérhető mindenkori 
Médiaajánlatban szereplő feltételeknek megfelelően – adott esetben díjfizetés 
ellenében - hirdetéseket elhelyezni a Hasznos Hirdetések rovatban, valamint igénybe 
venni a további felhasználókkal történő üzletkötés céljából létrehozott 
Tárgyalószobát. A Szolgáltatási időtartam alatt a Felhasználó a 
lepeselony@lepeselony.hu e-mail címen keresztül, illetőleg a „Kommunikáció 
szakértővel” rovatban található naptárban megadott időpontokban, a lefoglalt időpont 
alapján Felhasználónak küldött visszaigazoló e-mailben található telefonszámon 
díjmentesen kérhet tanácsot a Szolgáltatóval együttműködő szakértőktől többek 
között adózási kérdések, pénzügyek, TB, munkaügy, céganalízis, cégátvilágítás, 
értékesítés, marketing, munkatársak kiválasztása, betanítása, cégépítés, 
szervezetfejlesztés, folyamatszabályozás, minőségbiztosítás, motiválás, 
csapatépítés témákban. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatóval 
együttműködő szakértők kizárólagos hatáskörében meghozott döntésén alapul, az 
hogy a körülírt és a honlapon, illetőleg telefonon kínált szakértői tanácsadás milyen 
mértékben díjmentes. A Felhasználó a Szolgáltatás keretében rendszeresen frissített 
sikertörténeteket olvashat hazai és külföldi vállalkozóktól, különféle gazdasági 
elemzésekhez férhet hozzá, külföldi terjeszkedési lehetőségekről tájékozódhat, 
továbbá befektetési ötleteket kaphat. 
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1.3. Szolgáltatási időtartam: Szolgáltató jelen szerződés Felhasználó által bejelölt 
elfogadását követően aktiválja a Szolgáltatást a Felhasználó részére, amelyet a 
Felhasználó az ezt követő regisztráció során általa megadott, illetve Szolgáltató által 
jóváhagyott belépési azonosítójával, és belépési jelszavával vehet igénybe, az 
aktiválás napjától határozatlan ideig. 
 
 
2.  Tartalom 
 
2.1. Felhasználó szavatolja, hogy minden a regisztráció során megadott adat a 
valóságnak megfelel, és teljes mértékben felelős a Szolgáltató által biztosított 
aloldalán elhelyezett tartalomért, illetve azok esetleges következményeiért. 
 
2.2. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni a Felhasználó által rendelkezésre 
bocsátott tartalmakat, azokért felelősséget semmilyen esetben nem vállal. 
 
2.3. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül 
törölje a Felhasználó aloldalát, ha bármely más személy, cég nevével, szellemi 
alkotáshoz fűződő, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogával visszaél, 
illetve egyéb jogellenes, jogosulatlan tevékenységet végez. Amennyiben az 
azonosításra alkalmas felhasználói adatok félrevezetők lennének, a Szolgáltató 
jogosult azokat azonosításra alkalmas hiteles dokumentumok bekérésével 
ellenőrizni. Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy az ellenőrző e-
mailt 24 órán belül megválaszolja, ellenkező esetben a Szolgáltatáshoz hozzáférési 
jogosultsága törlésre kerülhet. 
 
2.4. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy minden értesítés nélkül 
eltávolítsa az olyan anyagokat, tartalmakat, amelyeket a kizárólagos döntési 
jogkörében jogellenesnek, üzleti titkot sértőnek, más személyiségi jogába ütköző, 
tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsület-, jó hírnevet sértőnek, rágalmazónak, 
obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál, ideértve a jelen szerződés 
megszegésével elhelyezett hirdetéseket is.  
 
2.5. A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például - de 
nem kizárólagosan - az alábbiakat:  
 
- a Szolgáltatás bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése; 
- a Szolgáltató számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolási vagy 
behatolási kísérlet; 
- más tagokról információ gyűjtése jogosulatlan célokból (ideértve a belépési 
azonosítókat és/vagy e-mail címeket); 
- Vírusok, férgek, hibák, trójai falovak vagy bármely más destruktív elemek 
továbbítása; 
- a Szolgáltatás weboldalai bármely részének újraformázása vagy szerkesztése; 
- nemkívánatos elektronikus kommunikáció létesítése vagy továbbítása, mint a 
“spam”, vagy más tagoknak küldött lánclevelek, vagy a többi tagnak a szolgáltatás 
használata során bármely egyéb módon történő zavarása; 
- bármely harmadik személy anyagainak rendelkezésre bocsátása a harmadik 
személy hozzájárulása nélkül; 
- olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek félrevezető módon azt a képzetet 
keltik, hogy azokat a Szolgáltató támogatja vagy hagyta jóvá; 
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- olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes 
tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik. 
 
 
3.  Felelősség 
 
3.1. Szolgáltató kizár bármely és minden felelősséget a Felhasználó aloldalán 
elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, 
jogszerűségéért, megbízhatóságáért, továbbá az egyes tagok által tanúsított 
magatartásért. 
 
3.2. A Felhasználó köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő 
változást 8 napon belül írásban a Szolgáltatónak bejelenteni. Az ennek 
elmulasztásából eredő károkért, következményekért a Felhasználó felelősséggel 
tartozik a polgári jog szabályai szerint. 
 
3.3. A Felhasználó tudomásul veszi, és beleegyezik abba, hogy a Szolgáltatást 
kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal 
felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni 
károkért. 
 
3.4. A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni adatainak, különösen a 
Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó 
védelmének az érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan 
eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának 
felhasználásával valósult meg. A jelszó elfelejtése, vagy jogosulatlan személy 
birtokba jutása esetén a Felhasználó köteles jelszavát azonnal megváltoztatni a 
Szolgáltató honlapján található „Elfelejtette a jelszavát?” linken keresztül. Ezen link 
igénybevételével, a szükséges mezők kitöltését követően a Szolgáltató a 
Felhasználó által korábban megjelölt elektronikus elérhetőségi címre új jelszót küld, 
amelyet az első bejelentkezés alkalmával a Felhasználónak érdemes 
megváltoztatnia. 
 
3.5. A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltatót kártalanítsa minden 
harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely a Felhasználó 
Szolgáltatás-használatával függ össze vagy abból ered. Ezekben az esetekben a 
Szolgáltató írásban értesíti a Felhasználót az igényről, perről vagy eljárásról. 
 
3.6. Szolgáltató felelősséget vállal jelen szerződésben foglalt eljárások és feltételek 
betartásáért, de nem garantálja az üzembiztos és megszakítástól mentes működést, 
így nem tud felelősséget vállalni az esetleges adatvesztésből, hozzáférés 
felfüggesztéséből, más felhasználók el nem érhetőségéből eredő károkért sem. 
Szolgáltató az előre tervezett üzemeltetési okokból történő korlátozásokról és 
szünetelésekről a Felhasználót legalább 1 naptári nappal előre értesíti, azonban nem 
terheli ezen értesítési kötelezettség az érdekkörén kívül eső okból eredő, 
elháríthatatlan esemény következtében előálló korlátozások, szünetelések esetén. 
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4.  Adatvédelem 
 
4.1. A Szolgáltató köteles a Felhasználó adatait a személyes adatok védelméről és a 
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései 
szerint kezelni.  
 
4.2. Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait a Szolgáltató összegyűjtse, 
felhalmozza és névtelenül a rendszerébe integrálja, valamint anonim statisztikai és 
analitikus bejelentési célokra felhasználja. Szolgáltató a Felhasználó elektronikus 
levélcímére a szerződés hatálya alatt rendszeresen hírlevelet küld, amelyben az 
üzemeltetési célú értesítéseken kívül jogosult reklám üzeneteket is elhelyezni, illetve 
az említett célokból jogosult telefonon is felvenni a kapcsolatot a Felhasználóval. A 
Felhasználó az ilyen reklám üzenetek (elektronikus hirdetések) küldéséhez, 
telefonon történő megkereséshez hozzájárulását adja, ugyanakkor jogosult azt 
bármikor, indokolás nélkül, a Szolgáltatóhoz intézett elektronikus levélben vagy 
írásban letiltani. 
 
4.3. Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Szolgáltató saját, belső 
üzletszerzési céljaira is felhasználhassa, az adatokat a szükséges mértékben 
kezelhesse, illetve hogy harmadik személy részére kutatási, piackutatási, marketing, 
valamint üzletszerzési célból a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások 
szerint továbbíthassa. A Felhasználó jogosult ezen hozzájárulását bármikor, indoklás 
nélkül, a Szolgáltató elektronikus e-mail címére vagy címére megküldött elektronikus 
vagy írásbeli értesítésben visszavonni. 
 
4.4. Jelen megállapodásban nem szabályozott egyéb adatvédelemmel kapcsolatos 
kérdések tekintetében a Szolgáltató internetes oldalán elérhető Adatkezelési 
szabályzat az irányadó. 
 
5.  Értesítések 
 
5.1. Felek megállapodnak abban, hogy minden nyilatkozatuk egymással szemben a 
kézbesítéssel válik hatályossá. A Szolgáltató írásbeli nyilatkozatának átadása, 
kézbesítése akkor is hatályos, ha a Felhasználó az átvételt megtagadja. A 
Szolgáltató kézbesítettnek, és ezért hatályosan közöltnek tekintheti azon írásbeli 
nyilatkozatait, amelyek kézbesítése sikertelen volt, és a meghiúsulás azzal függött 
össze, hogy a Felhasználónak a szerződésben megjelölt címén (székhelyén) az irat 
azért nem volt kézbesíthető, mert ott a címzett a Posta igazolása szerint “ismeretlen”, 
“ismeretlen helyre költözött” vagy “címzett nem vette át” „nem kereste” jelzéssel 
érkezett vissza. Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy az e-mail útján 
közöltek elküldéskor, futár útján elküldött értesítések az átvételkor kézbesítettnek 
tekintendők. 
 
 
6. Szerződés felmondása, módosítása   
 
6.1. A Szerződés megszűnik a Szolgáltató, vagy a Felhasználó általi felmondással, 
bármelyik Fél jogutód nélküli megszűnésével, illetve ha a Felhasználó a Szolgáltatást 
1 éven túl sem veszi igénybe.. 
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6.2. Felhasználó jogosult bármikor azonnali hatállyal felmondani a szerződést. A 
Felhasználó a felmondását tartalmazó értesítését köteles interneten a Szolgáltató 
elektronikus levélcímére megküldeni, amely értesítésnek tartalmaznia kell a 
Felhasználó azonosítójának feltüntetése mellett a regisztráció törlésére és ezzel a 
jelen szerződés felmondására vonatkozó kérelmet. Felek kifejezetten megállapodnak 
abban, hogy a jelen pontban körülírt elektronikus úton tett nyilatkozatot kifejezetten 
hatályosnak fogadják el, mint a jelen szerződéssel összefüggő jognyilatkozatot.  
 
6.3. A Szolgáltató jogosult bármikor Felhasználó 5 naptári napos előzetes 
értesítésével a Szolgáltatást indokolás nélkül felmondani. A Szolgáltató az értesítést 
a Felhasználó által megadott elektronikus levélcímre küldi meg. Az elektronikus úton 
tett jognyilatkozat érvényességére vonatkozóan Felek a 6.2 pontban foglaltakat 
tekintik irányadónak. A szerződés Szolgáltató általi felmondása azonnali hatályú is 
lehet a jelen szerződés 2.5. pontjában foglaltak teljesülése esetén. 
 
6.4. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatást egyidejűleg nagyszámú 
Felhasználó számára nyújtja azonos feltételekkel, fenntartja magának a szerződés 
feltételeinek egyoldalú módosítási jogát. Szolgáltató az egyoldalú módosításról 
legalább 15 naptári nappal előre elektronikus úton értesíti a Felhasználó. Az értesítés 
módja a módosítások közzététele a Szolgáltatáson belül (bejelentkezést követően) 
vagy a Szolgáltatás elérhetőségét biztosító honlapon (bejelentkezés előtt). Sürgős 
esetben így különösen visszaélések megfékezése, a Szolgáltatás megfelelő 
működésének biztosítása érdekében, vagy bírósági, illetve hatósági határozat, 
intézkedés vagy jogszabályi változás esetén Szolgáltató fenntartja magának a jogot, 
hogy a jelen szerződést azonnali hatállyal változtassa meg. Ilyen esetekben 
elegendő, ha a Szolgáltató utólag tájékoztatja a módosításról a Felhasználót. 
 
 
7. Egyéb rendelkezések 

 
7.1. A Felhasználó a Szolgáltatással kapcsolatos panaszait postai úton a Szolgáltató 
székhelyére címezve, illetve interneten a Szolgáltató elektronikus levélcímére küldve 
terjesztheti elő, amely panaszokat a Szolgáltató 15 napon belül elektronikus 
levélben, illetőleg ha a panaszt levélben küldték, postai úton írásban megválaszol. 
 
7.2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a hatályos 
magyar hatályos jogszabályok irányadók.  
 
7.3. Jogvita esetén a szerződő Felek kölcsönösen alávetik magukat a Pesti Központi 
Kerületi Bíróság, illetve a pertárgy értékétől függően a Fővárosi Bíróság kizárólagos 
illetékességének. 
 
7.4. A jelen 5 (öt) oldalból álló szerződést a Felek elolvasták, megértették, és mint 
ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt elfogadták és magukra nézve kötelezőnek 
tekintik. 
 


