Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)
Jelen dokumentum (továbbiakban: ÁSZF, Szabályzat) Bakos Ádám EV (továbbiakban:
Szolgáltató, vállalkozó) és a www.nyertespalyazat.hu oldalon elérhető szolgáltatásokat
(továbbiakban: szolgáltatás) igénybe vevő Ügyfél (továbbiakban: Ügyfél, fogyasztó,
felhasználó), együttesen: Felek jogait és kötelezettségeit tartalmazza.
Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus
kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.nyertespalyazat.hu oldalon (továbbiakban:
weboldal) keresztül történik. A weboldal által kínált szolgáltatás igénybevételére és a
szolgáltatásnyújtás szabályaira az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi
CVIII. törvény (Elkertv.) az irányadó.
Jelen dokumentum kizárólag a szolgáltatást igénybevevő személy és Bakos Ádám EV között
jön létre, nem kerül iktatása, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül
írásbeli szerződésnek, magatartási kódexre nem utal, magyar nyelven íródik. Ha a jelen
megállapodás bármely fordított változata a magyar változatnak ellentmond, a magyar változat
az irányadó. A szolgáltatás működésével és használatával kapcsolatosan felmerülő kérdések
esetén az alább megadott elérhetőségeinken rendelkezésre állunk. A tájékoztató módosításai a
fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.
1. Szolgáltatói adatok
1.1. Szolgáltató adatai
Cégnév: Bakos Ádám EV
Székhely: 6781 Domaszék, Tanya 209.
Adószám: 55113786-1-26
Nyilvántartási szám: 55065858
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-77395115
Képviselő: Bakos Ádám
Telefon: +36209805955
E-mail: info@nyertespalyazat.hu
1.2 Tárhelyszolgáltató adatai
Cégnév: Rackhost Zrt.
Székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.
Adószám: 25333572-2-06
Cégjegyzékszám: 06-10-000489
E-mail: info@rackhost.hu
Telefonszám: +36 1 445 1200
Fax: +36 1 445 1201
2. Alapvető rendelkezések
2.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint a jelen ÁSZF értelmezésére a
magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a
felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

2.2. A jelen szabályzat 2021. március 22. napjától visszavonásig hatályos. A Szolgáltató
jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a hatályba lépés napján a
szolgáltató a weboldalon közzéteszi. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy előzetes
értesítés nélkül időnként megváltoztassa, megújítsa, illetve továbbfejlessze a szolgáltatást. A
szolgáltatás tovább használatával a felhasználó automatikusan (ráutaló magatartással)
elfogadja a módosított feltételeket.
2.3. Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás „ahogy van” és „ahogy
elérhető” alapon működik.
2.4. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a szolgáltatás, annak bármely részlete és az
abban megjelenő tartalmak, valamint a szolgáltatás terjesztésének tekintetében. Tilos a
szolgáltatás használata során az abban megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének
jogosulatlan felhasználása, letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a
Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
2.5. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatást saját felelősségére veszi igénybe. A
jogszerűtlen felhasználásért és a felhasználó által feltöltött/megjelenített jogszabályba ütköző
tartalmakért a Szolgáltató nem vonható felelősségre.
2.6. Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez a jelen
Általános Szerződési Feltételek és az Adatvédelmi Tájékoztató elfogadása szükséges.
2.7. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalon igénybe vehető szolgáltatás(ok)
teljesítését a megrendelés szándék elküldését követően a Szolgáltató azonnal megkezdi.

3. Értelmező rendelkezések:
3.1. Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró
természetes személy
3.2. Szolgáltatás: A www.nyertespalyazat.hu oldalon elérhető szolgáltatás, mely
pályázatfigyelő szolgáltatást biztosít a Felhasználó számára.
3.3. Felhasználó: Az a természetes vagy jogi személy, aki a megrendelés elküldésével
kérelmezi az általa választott díjcsomagnak megfelelő pályázatfigyelő szolgáltatást.

4. Vásárlási feltételek:
4.1. A Felhasználó, aki igénybe veszi / megvásárolja a Portál fizetős szolgáltatásait,
tudomásul veszi és elfogadja, hogy a vásárlás az alábbi fizetési móddal lehetséges:
Banki átutalás: A banki átutalás esetében a szolgáltatás díját a Felhasználónak, az Üzemeltető
bankszámlájára szükséges átutalni. Az utaláshoz szükséges adatok, az Üzemeltető, a Portálon
a vásárlás hitelesítésekor biztosítja a Felhasználó részére, illetve az alábbiakban is megtalálja:
Üzemeltető neve: Bakos Ádám
Bank neve: Erste Bank Hungary Zrt.
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-77395115

Az Üzemeltető bankszámláját vezető bank adatai:
Erste Bank Hungary Zrt.
•

H-1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.

•

SWIFT: GIBAHUHB

•

Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

•

Cégjegyzékszám: 01-10-041054

•

Tevékenységi engedély száma: I-2061/2004
5. Garancia:
5.1. A portál üzemeltetője, garanciát vállal, a portálon megjelenő, a Felhasználók számára
elérhető pályázatokkal kapcsolatos információk hitelessége és a valóságnak megfelelő
publikálására.
5.2. A portálon megjelenő, a pályázatok lényeges elemeit tartalmazó információk, minden
esetben hiteles forrás alapján, a pályázat kiírója által kiírt, pályázati felhívás alapján kerülnek
megjelenésre.
5.3. Amennyiben a portál üzemeltetője, ennek nem tesz eleget, vagy valótlan információt
jelenít meg a Felhasználó részére, abban az esetben a portál üzemeltetője vállalja, hogy
amennyiben a Felhasználó megkezdte az adott pályázati dokumentáció összeállítását, de
mégsem jogosult a pályázat benyújtására, akkor a portál üzemeltetője megtéríti a Felhasználó
részére, a pályázati dokumentáció alatt felmerülő költségeket.

6. Elállási jog:
6.1. A Felhasználónak jogában áll, a szolgáltatás lejárata előtt lemondani a szolgáltatás
további igénybevételét, amelyet írásos formában tehet meg, az info@nyertespalyazat.hu email
címre eljuttatott felmondó levéllel.
6.2. Lemondás esetében az Üzemeltető pénzvisszafizetésre semmilyen körülmények között
nem kötelezhető. Azon felhasználó esetében, aki havi díjfizetéssel veszik igénybe a
szolgáltatás és a szolgáltatás lejárata előtt lemondja a szolgáltatást, az tudomásul veszi, hogy
az Üzemeltetőt egy havidíj mértékű bánatpénz illeti meg.
7. Felelősség:
7.1. Az üzemeltető semminemű felelősséget nem vállal a felhasználók pályázatírással
kapcsolatos tevékenysége, ennek sikere vagy sikertelensége kapcsán.
7.2. Az üzemeltető nem vállal felelősséget az elektronikusan továbbított üzenetek
megsemmisülése késedelmes megérkezése, egyéb probléma miatt beálló károk tekintetében,
mivel az internet nyílt, teljes körűen biztonságosnak nem tekinthető hálózat.
7.3. Az üzemeltető nem vesz át teljes egészében pályázati kiírást, csak a kiírás lényeges
elemeit publikálja a felhasználó érdeklődése esetén köteles minden esetben az adott pályázati
kiírás oldalát megtekinteni, az adott kiíró szervezettel felvenni a kapcsolatot.

7.4. A portálon, a pályázati kiírások végén feltüntetett források (pl: Forrás: palyazat.gov.hu)
külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll az üzemeltető befolyása alatt.
7.5. A Portál használatával a Felhasználó az alábbi feltételeket, tudnivalókat elfogadja, a
Felhasználói feltételek (ÁSZF) megszegése előfizető esetében az előfizetés felfüggesztését
vonja maga után.

8. ÁSZF módosítása
8.1. Bakos Ádám fenntartja magának a jogot jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF
módosítását a magyar, illetve az Európai Unió által megalkotott közvetlenül alkalmazandó
jogszabályok változásai is szükségessé tehetik.
8.2. Bakos Ádám az ÁSZF módosításáról köteles a Felhasználókat értesíteni.
8.3. Az ÁSZF mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A módosítás közzétételét
követően a Felhasználó bármely Szolgáltatás ismételt igénybevételével elfogadja és magára
nézve kötelezőnek ismeri el a módosított ÁSZF rendelkezéseit.
8.4. Bakos Ádám hatályos ÁSZF-je, valamint az ÁSZF korábbi verzió állandó jelleggel
elérhetőek, valamint letölthetők a Weboldalról.
9.Záró rendelkezések
9.1. A jelen ÁSZF-re a magyar hatályos jogszabályok rendelkezései irányadóak.
9.2. Bakos Ádám fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF-fel érintett jogviszonyából eredő
követeléseinek behajtása érdekében harmadik fél szolgáltatóhoz forduljon és azt a követelés
behajtásával megbízza. A követelés megtérülése érdekében tett intézkedések költségei az
Ügyfelet terhelik.
9.3. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelenné, jogszerűtlenné vagy
kikényszeríthetetlenné válik, az a fennmaradó rendelkezések érvényességét, jogszerűségét és
kikényszeríthetőségét nem érinti.
9.4. Bakos Ádám mindent elkövet annak érdekében, hogy a jelen ÁSZF-ből eredő bármilyen
nézeteltérést, jogvitát a felek bíróságon kívül rendezzék. Amennyiben az esetleges jogvita
tárgyalásos úton nem rendezhető, a jogvitában a hatályos perrendtartási szabályok szerint
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok kizárólagosan jogosultak eljárni.
9.5. Jelen ÁSZF hatályos 2021. március 22. napjától.

