
1 
 

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (ÁFF) 

1. Társaságunk szolgáltatásait jelen szabályzat elfogadását követően veheti igénybe a 
felhasználó. 

2. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az oldal által kezelt adatokról és az azokhoz kapcsolódó 
felhasználói jogosultságokról az adatvédelmi szabályzatban olvashat bővebben. 

3. Weboldalunk által nyújtott szolgáltatásaink igénybevételével, a honlapot használó személyek 
(továbbiakban: felhasználók) elfogadják, hogy a Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai 
Területi Együttműködési Csoportosulás szellemi tulajdonát képezi a weboldalunkon található 
tartalom. 

4. Weboldalunk használata ingyenes valamennyi felhasználó részére. A használat történhet 
regisztráció nélkül és regisztrációval.  

5. A regisztrációt követően a felhasználó jogosult:  
a. Túra feltöltése és saját túrák törlése  
b. Túra szervezése és saját szervezett túra törlése  
c. Látnivaló feltöltése és saját látnivalók törlése  
d. Rendezvény feltöltése és saját rendezvény törlése  
e. Szervezett túrára jelentkezés/lemondás 

6. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a fórumos aktivitásáért, az általuk feltöltött tartalomért, 
(megjegyzések, kommentárok, túraútvonal), minden tevékenységért, amely a felhasználó 
neve alatt történik, az adott felhasználó a felelős. Különösen a sértő, trágár megjegyzésekért, 
a valótlan állításokért.  

7. Amennyiben a felhasználó szándékosan megtévesztő módon tölt fel információt vagy sértő, 
trágár kifejezéseket használ az oldalon, úgy törlésre kerül a profilja, illetve az általa feltöltött 
tartalom is. 

8. Az oldalon a felhasználók által közzétett adatokért, képekért, szövegekért, túraútvonalakért 
az oldal üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal. 

9. Az oldal üzemeltetője a weblapon közölt adatok megbízhatóságával, hitelességével és 
minőségével kapcsolatban nem végez teljes körű kontrollt, így nem vállal felelősséget a 
felhasználók által az oldalon elhelyezett információkból következő esetleges káresemény 
miatt. 

10. Nem használhatja weboldalunkat olyan információ közzétételére, amely törvényt vagy más 
jogszabályt sért. 

11. Nem használhatja weboldalunkat reklámtevékenység folytatására, kivéve, ha erre írásos 
engedélyt adott ki a honlap üzemeltetőjétől. 

12. A weboldalunkon közzétett szövegek, képek, túraútvonalak, POI-k és más egyéb információk, 
nyilvánossághoz közvetítés jogai az információk elküldését követően az oldal üzemeltetőjére 
szállnak. Ez nem zárja ki a honlapon közzétett információk, így különösen a túraútvonalak, 
képek, leírások, tájékoztatások stb. felhasználók és magánszemélyek magáncélú szabad 
felhasználását. 

13. Az oldal üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy szolgáltatását technikai vagy egyéb okokból 
kifolyólag korlátozza vagy felfüggessze. 

14. A regisztráció és felhasználói fiók létrehozása, jelen szerződési feltételek elolvasása és 
elfogadása után történik, az ÁSZF minden regisztrált felhasználóra kötelező érvényű. 

15. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalon nyilvánosan közzétett adatokra, így 
különösen a túraútvonalak, képek, megjegyzések, kommentárok mindenki számára 
hozzáférhetőek és nyilvánosak. 

Győr, 2019.09. 10.  

 


