
Általános Szerződési Feltételek – Budapest Calling 

 I. Általános rendelkezések  

1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza 

meg a jelen megjelölt további vállalkozó, Debre Zoltán (székhely: 2646 

Drégelypalánk, Bem utca 9., Adószám: 67256284-1-32, cégjegyzékszám: 

1297023514 (a továbbiakban: Szolgáltató) valamint az internetes 

rendszerét használó természetes személy (a továbbiakban: Felhasználó, a 

továbbiakban együtt, mint Szerződő Felek) között hírlevélfeliratkozás 

igénybevételének feltételeit, valamint a Szolgáltató és a Felhasználó 

között keletkező jogokat és kötelezettségeket.  

2. A Szolgáltató online internetes rendszert (a továbbiakban: Rendszer) 

üzemeltet különböző zenei és egyéb események (a továbbiakban: 

Rendezvény) promóciójának és tájékoztatásának céljából, hírlevélre való 

feliratkozás lehetőségével.  

3. Amennyiben a Felhasználó feliratkozik hírlevélre, a „Feliratkozom” gomb 

megnyomását megelőzően külön jelölnie kell, hogy megismerte és 

elfogadta a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeit, egyben jelen 

ÁSZF rendelkezéseit, továbbá az Adatkezelési Tájékoztatót. A szerződés 

létrejöttével ekként a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt 

feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, 

továbbá a Szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges adatai kezeléséhez 

az ÁSZF-ben valamint az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott 

körben hozzájárult. 

4. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, így az iktatott 

formában nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan 

elmentett vásárlási adatok igazolják.  

5. A Felek közötti megállapodás a nyelvválasztás szerinti nyelven, vita 

esetén magyar nyelven jön létre.  

6. A Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót és Felhasználó kifejezetten 

tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan 

módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén a Szolgáltató a Felhasználót a 

változások www.budapestcalling.hu oldalon történő közzététele útján 

értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább nyolc (8) 

nappal.  

 



 

II. A Felhasználó adatai  

1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó 

feliratkozásának kérelmét indokolt esetben visszautasítsa, így különösen 

valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Rendszerrel, vagy a 

Rendezvényekkel történő bármilyen visszaélés esetén, melybe 

beletartozik az engedély nélkül felhasznált tartalom is.  

2. A Felhasználó kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek 

megadásra a Rendszerben. A Szolgáltató a Felhasználó által megadott 

adatoknak megfelelően felel a hírlevél kiküldésének teljesítésért. A 

Felhasználónak bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és 

módosítani. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy 

hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult Felhasználó valódiságát 

ellenőrizni. 

3. Amennyiben a Felhasználó feliratkozik a Szolgáltató hírlevelére, a 

Szolgáltató saját döntése szerinti gyakorisággal, de maximum hetente két 

alkalommal hírlevelet küld neki. Az adatok ilyen célú felhasználását a 

Felhasználó – leiratkozással – bármikor megtilthatja.  

III. A Szolgáltató Szolgáltatásának korlátai  

1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a 

Rendszer folyamatos üzemeltetése a Szolgáltató előzetes tudta és 

szándéka ellenére is megszakadhat. A Szolgáltató ennek megfelelően 

nem garantálja a Szolgáltatás és a kapcsolódó honlap hibamentes és 

zavartalan működését, illetőleg hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés 

folyamatos vagy hibamentes lesz.  

2. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás vagy a kapcsolódó honlap 

karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a 

Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden 

előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.  

3. A Szolgáltató a Rendezvényekhez kapcsolódó információval, tartalmakkal 

kapcsolatban csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan 

hibákkal okozott károkért felel.  

 

 

 

 



IV. A Rendezvényre vonatkozó szabályok  

1. A Rendezvény a Rendszerben meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása a 

Szolgáltató kötelezettsége.  

2. A Szolgáltató neve, azonosítási adatai és a jegyvásárlás feltételei a 

Belépőjegyhez tartozó vagy Belépőjegyet értékesítő honlap ÁSZF 

dokumentációjában szerepelnek.  

3.  A Rendezvényt mindenki csak a saját felelősségére látogathatja. Bár a 

Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz a Rendezvény biztonságos 

lebonyolítása érdekében, a Szolgáltató az esetlegesen felelőtlenül 

viselkedő látogatók miatt felelősséget nem vállal. Alkoholos 

befolyásoltság, bódultság, kábítószer vagy egyéb tudatmódosító szer 

hatása alatt a Rendezvény még érvényes Belépőjegy felmutatása mellett 

sem látogatható.  

4. A részvételi feltételeket, a Rendezvény illetve a Rendezvény helyszínéül 

szolgáló intézmény házirendjét, a biztonsági szolgálat és egyéb 

rendvédelmi szervek utasításait megszegő Látogatót a Szolgáltató a 

Rendezvény biztonságos lebonyolítása illetve a Rendezvényen 

tartózkodó Látogatók zavartalan szórakozásának biztosítása érdekében 

eltávolíthatja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a Szolgáltató 

illetve a Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető.  

5. A Szolgáltató fenntartja a jogot a fellépő művész személyében, a 

szereposztásban, illetve a Rendezvényben történt kisebb vagy indokolt 

változtatásra.  

6. A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a 

Rendezvény esetleges meghiúsulása esetén a Felhasználót tájékoztassa 

és a jegyek visszaváltását elősegítse. A Szolgáltató haladéktalanul 

közzéteszi az esemény Facebook oldalán, illetve a 

www.budapestcalling.hu honlapján a jegyvisszaváltásra vonatkozó 

tájékoztatást.  Erre tekintettel Szolgáltató az online jegyvásárlás során 

megadott e-mailcímeken a Rendezvény meghiúsulása esetén írásban is 

tájékoztatja a Felhasználókat. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a 

Rendezvény elmaradása esetén a jegyek visszaváltásának folyamatát, 

helyszínét, határidejét a Szolgáltató dönti el és annak megvalósulásáért a 

Szolgáltató a felelős. A visszaváltásra a Szolgáltató által megadott, de 

maximum a meghirdetéstől számított harminc (30) napos jogvesztő 

határidőn belül, az eredeti belépőjegy és a vásárlást igazoló bizonylat 

felmutatása mellett van lehetőség. A Belépőjegy árán felül, - amelyet a 



visszaváltást végző köteles teljes értéken visszaváltani - sem a 

Szolgáltató, sem a visszaváltást végző nem köteles semmilyen vélt vagy 

valós kár, költség megtérítésére. A Rendezvény elmaradásán kívül egyéb 

esetekben a Belépőjegyek visszaváltására nincs mód.  

7. Az elmaradó Rendezvény jegyvisszaváltására vonatkozóan a 6.pontban 

foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy 

amennyiben Felhasználónak a rendszer használatáért adminisztrációs 

díjat kellett fizetni, úgy arra vonatkozóan a Szolgáltatónak nincs 

visszatérítési kötelezettsége.  

8. Vis Maior: Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, 

baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, ( ideértve kifejezetten 

a tömeges megbetegedéseket okozó COVID-19 koronavírus járvány 

enyhítését célzó kormányzati intézkedéseket, valamint különleges 

jogrend, vagy a járvány miatt bevezetett egyéb korlátozásokat), súlyos 

energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan 

akadály következményeképpen, amely a Felhasználó, illetőleg a 

Szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen 

szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem 

tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen 

események következtében előállt.  

 

V. Záró rendelkezések  

 

1. A Szolgáltató jogosult alvállalkozókat, adatfeldolgozókat igénybe 

venni, melyekért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta 

volna.  

2. 2. A jelen ÁSZF Magyar nyelven készült, értelmezésében a Magyar 

jog szabályai az irányadók.  

3. 3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. 

vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak. 

 

 


