
Felhasználási feltételek 
 

A https://hozzaferheto.turizmusakademia.hu weboldalt („weboldal”) MAGYAR TURISZTIKAI 

ÜGYNÖKSÉG Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-041364, Székhely: 1027 

Budapest, Kacsa utca 15-23. adószám: 10356113-2-41) működteti. Az oldalon történő bármely 

regisztráció során az adatszolgáltatás önkéntes. A felhasználók személyes adatainak kezeléséről az 

Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezik. 

 

Weboldalon szereplő adatok 

A Működtető semmilyen esetben nem felel a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban 

keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek 

következményeiért. 

Amennyiben a Működtető tudomására jut, hogy a Honlapon jogsértő információ található, a vonatkozó 

jogszabályi követelményeknek megfelelően jár el az információ eltávolítása vagy a hozzáférés nem 

biztosítása tekintetében. Amennyiben szükséges, az Működtető jogsértés esetén az eljáró 

hatóságoknak minden tőle telhető segítséget megad a jogszabályokat és harmadik személyek jogait 

sértő cselekmények elkövetői kilétének megállapításához. 

Az Működtető fenntartja a jogot a Szolgáltatás bármelyik részének előzetes figyelmeztetés nélküli 

megszüntetésére. 

 

Szolgáltatás használatának feltételei és regisztráció 

Bárki a Szolgáltatás felhasználója lehet, aki megérti, elfogadja és betartja a jelen Szabályzatot, a 

Szolgáltatás Adatvédelmi Nyilatkozatát és a vonatkozó jogszabályokat. Bizonyos szolgáltatások csak 

regisztrált felhasználók számára érhetők el. 

A regisztráció során a felhasználónak jelszót kell választania és belépési nevet kell megadnia (érvényes 

e-mail cím), melyekkel beléphet személyes felhasználói fiókjába. Az egyes felhasználói jelszavak és 

fiókok titkosságának megőrzése teljes mértékben az adott felhasználó felelőssége. Az egyes 

felhasználókat terheli továbbá a teljes felelősség a fiókjukkal összefüggésben végzett valamennyi 

tevékenységért. 

 

Szolgáltatás tartalma 

A weboldalon található tartalmak és az igénybe vett szolgáltatások a Turisztikai Innovációs Marketing 

Együttműködési Alapprogram keretein belül megvalósuló szemléletformáló tevékenység 

hatékonyságának és népszerűségének mérését, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

keretében a fejlesztésekkel elért turisztikai vállalkozások számának növelését hivatott elősegíteni. 

A személyes profil lapon a betöltött munkakör kitöltésével az oldal az optimális, az adott munkakör 

betöltéséhez szükséges legfontosabb ismeretek figyelembevételével gyűjti össze a leckéket és az 

elvégzendő kurzusokat a regisztrált felhasználók számára. 

 

https://hozzaferheto.turizmusakademia.hu/


Szolgáltatás szabálytalan használata 

Amennyiben valamely felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe ütközően vagy egyébként 

visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Működtető jogosult a felhasználó hozzáférési jogait 

felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és a felhasználó által közzé, vagy elérhetővé 

tett információkat előzetes értesítés nélkül törölni. Ezek az intézkedések a felhasználóval szemben más 

néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak. 

 

Üzemeltető szellemi alkotáshoz fűződő joga 

A Szolgáltatás keretében a Működtető által közzétett tartalom és a Szolgáltatás maga (ideértve többek 

közt valamennyi, a Szolgáltatás keretén belül elérhető szöveges tartalmat, grafikát és egyéb anyagokat, 

a weboldal szerkezetét (layout), grafikai megoldásait (design), szerkesztési elveit, a Szolgáltatás 

üzemeltetése során használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást) a Működtető 

szellemi tulajdonát képezi és az a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, 

képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, és a személyes, 

nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen 

egyéb formában nem használható fel, vagy hasznosítható a Működtető előzetes írásbeli engedélyének 

hiányában. 

 

 


