
 
 

1. A HONLAP HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI 
 

A jelen oldal (a rajta hivatkozott dokumentumokkal együtt) ismerteti a 
www.loungekey.com (honlapunk) használatának feltételeit vendégként, vagy 
regisztrált felhasználóként. Kérjük, a honlap használatának megkezdése előtt 
figyelmesen olvassa el a jelen feltételeket. A honlap használatával a Felhasználó 
jelzi, hogy elfogadja a felhasználási feltételeket, és hogy vállalja azok betartását. 
Ha nem ért egyet a jelen Használati feltételekkel, kérjük, tartózkodjon honlapunk 
és szolgáltatásunk használatától. 

 
A honlap elérésével Felhasználó vállalja, hogy 

 
 
a. kizárólag saját felhasználásra fér hozzá annak tartalmához; 

 
b. betartja a honlap használatával kapcsolatos vonatkozó törvényi és jogszabályi 

előírásokat; 
 
c. betartja a honlappal kapcsolatos általunk adott ésszerű utasításokat; 

 
d. nem használja a honlapot bármely információ, vagy adat terjesztésére, amely 

ellentétben áll bármely jogszabállyal, vagy törvénnyel (ideértve, de nem 
kizárólag a pénzügyi szolgáltatásokkal, pénzmosással és terrorizmus ellenes 
fellépéssel kapcsolatos jogszabályokat). 

 
 

Felhasználó felelős a honlap használatával kapcsolatos minden adatforgalmi 
díjakért 

 
 
2. INFORMÁCIÓK RÓLUNK 

 
A www.loungekey.com a LoungeKey Limited („LK”) által üzemeltetett honlap. A 
LoungeKey Limited Angliában és Walesben, 08792537 cégjegyzékszámon 
bejegyzett társaság, melynek székhelye Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, 
London, EC3A 7BU. 

 
3. HONLAPUNK ELÉRÉSE 

 
Honlapunk elérése ideiglenes alapon engedélyezett és fenntartjuk a jogot a 
honlapunkon biztosított szolgáltatás értesítés nélküli visszavonására vagy 
módosítására (lásd alább). Nem vállalunk felelősséget, ha honlapunk bármilyen 
okból nem elérhető bármikor, bármilyen időszakra. 

 
Időről időre korlátozhatjuk honlapunk bizonyos részeinek, vagy egészének 
elérhetőségét. 

Felhasználási Feltételek - Terms of Use 



Ha biztonsági eljárásai részeként választ, vagy rendelkezik felhasználói azonosító 
kóddal, jelszóval, vagy bármely egyéb információval, akkor az ilyen információt 
bizalmasan kell kezelnie és tilos bármely harmadik fél számára továbbadnia. 
Jogunkban áll bármikor kikapcsolni bármely választott, vagy általunk kiadott 
felhasználói azonosító kódot vagy jelszót, ha véleményünk szerint Felhasználó 
nem tartotta be a jelen felhasználási feltételek bármely rendelkezését. 

 
Felhasználó felelős a honlapunk eléréséhez szükséges összes intézkedésért. 
Felhasználó emellett felelős annak biztosításáért, hogy a Felhasználó internet 
csatlakozásán keresztül a honlapunkat elérő minden személy tisztában legyen a 
jelen feltételekkel, és betartsa azokat. 

 
4. SZELLEMI TULAJDONHOZ FŰZŐDŐ JOGOK 

 
Mi vagyunk (vagy beszállítóink, vagy harmadik felek, akik engedélyt adtak 
anyaguk reprodukálására ezen a honlapon) a honlapunkon, illetve az azon 
közzétett anyagokban található összes szellemi tulajdonhoz fűződő jog 
tulajdonosai, vagy engedélyezői. Az ilyen munkákat a szerzői jogi törvények és 
nemzetközi szerződések védik világszerte. Minden ilyen jog fenntartva. 

 
Felhasználó kinyomtathat és letölthet részeket honlapunk bármely oldaláról, 
vagy oldalairól személyes használatra és felhívhatja mások figyelmét a 
szervezetén belül a honlapunkon közzétett anyagokra. 

 
Tilos bármely kinyomtatott, vagy letöltött anyag papír, vagy digitális másolatát 
bármilyen módon megváltoztatni és tilos az illusztrációkat, fotókat, video-, vagy 
hanganyagokat, vagy bármely grafikai anyagot az őket kísérő szövegtől 
függetlenül felhasználni. 

 
A státuszunkat (és az azonosított hozzájárulók státuszát) a honlapunkon szereplő 
anyagok szerzőjeként minden esetben fel kell tüntetni. 

 
A honlapunkon közzétett anyagoknak semmilyen részét nem használhatja fel 
kereskedelmi célokra az erre vonatkozó engedélyünk nélkül (ideértve bármely 
vonatkozó licencdíj megfizetését). 

 
Ha a jelen felhasználási feltételek megsértésével kinyomtatja, lemásolja, vagy 
letölti honlapunk bármely részét, akkor a honlap felhasználásának joga azonnal 
megszűnik és Felhasználó a mi választásunk szerint köteles visszaadni, vagy 
megsemmisíteni bármely anyag Felhasználó által készített másolatát. 

 
5. FELHASZNÁLÓ ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ANYAG 

 
 

Felhasználó vállalja, hogy biztosítja az erre a honlapra elküldött, vagy feltöltött 
összes anyag (ideértve, de nem kizárólag az e-maileket, szöveget, grafikus 
fájlokat, álló- vagy mozgóképeket, vagy válaszokat bármely ezen a honlapon 
elérhető kérdőívre) (Felhasználó Anyaga) törvényes, tisztességes és valós, 
megfelel vonatkozó törvénynek és jogszabálynak, nem sérti a Szellemi 
Tulajdonhoz Fűződő Jogokat, vagy egyéb jogunkat, vagy harmadik fél jogát, 
nem becsületsértő, megbízhatatlan, vagy félrevezető, vagy egyéb okból 
kifogásolható, valamint hibáktól, féregprogramoktól és vírusoktól mentes. 

 
A Felhasználó Anyagáért kizárólag Felhasználó felelős. Ha úgy véljük, hogy a 



Felhasználó Anyagának bármely része harmadik fél követelése, vagy 
reklamációja kockázatának tesz ki minket, akkor blokkolhatjuk a honlap egy 
részéhez, vagy egészéhez történő hozzáférést és részben, vagy egészben 
eltávolíthatjuk a Felhasználó Anyagát. E tekintetben Felhasználó köteles ésszerű 
segítséget nyújtani. 

 
Felhasználó vállalja, hogy nem használja a honlapot semmilyen termék, vagy 
szolgáltatás reklámozására, vagy értékesítésére a honlap más felhasználói 
számára. 

 
Felhasználó vállalja, hogy nem tesz közzé harmadik személyre vonatkozó 
információkat, vagy személyes adatokat. 

 
 
6. BIZALOM A KÖZZÉTETT INFORMÁCIÓKBAN 

 
A honlapunkon közzétett kommentek és egyéb anyagok szándék szerint nem 
minősülnek megbízható tanácsnak. Ezért visszautasítunk az ilyen anyagokba 
fektetett bármely bizalom következtében felmerült minden kötelezettséget és 
felelősséget honlapunk bármely látogatója, vagy bárki más részéről, aki 
tájékozódott annak bármely tartalmáról. 

 
7. HONLAPUNK RENDSZERESEN VÁLTOZIK 

 
Honlapunkat rendszeresen frissíteni kívánjuk és tartalmát bármikor 
megváltoztathatjuk. Ha szükséges, felfüggeszthetjük honlapunk elérhetőségét, 
vagy határozatlan időre lezárhatjuk azt. A honlapunkon bármely anyag bármikor 
lehet elavult és semmilyen kötelezettséget nem vállalunk az ilyen anyagok 
frissítésére. 

 
8. A MI FELELŐSSÉGÜNK 

 
Nem tudjuk garantálni, hogy ez a honlap a Felhasználó elvárásainak 
megfelelően működik, vagy hogy megszakítás- illetve hibamentes lesz. Nem 
vagyunk kötelesek frissíteni ezt a honlapot, de időről időre megtehetjük és 
fenntartjuk a jogot, hogy a honlapot bármikor módosítsuk, elérhetőségét 
korlátozzuk, vagy lezárjuk. 

 
Erről a honlapról elérhet mások által üzemeltetett más honlapokat. Mi nem 
támogatjuk ezeket az egyéb honlapokat és nem vállalunk felelősséget azok 
tartalmáért, vagy az ilyen honlapok meglátogatása során felmerő esetleg 
elszenvedett károkért, vagy veszteségekért, ideértve, de nem kizárólag az ilyen 
honlapokon talált dokumentumok, vagy egyéb információk felhasználásából 
eredő veszteségeket, vagy károkat. Ezeket a hivatkozásokat nem ellenőrizzük 
és nem tartjuk karban. Kérjük, minden ilyen honlapon olvassa el a vonatkozó 
szerzői jogi és egyéb jogi értesítést mielőtt letölt, vagy kinyomtat anyagokat, 
hogy biztosítsa, hogy ez engedélyezett a harmadik fél szerzői jogi értesítései, 
jogi értesítései, vagy felhasználási feltételei szerint történik. 



A honlapunkon közzétett anyagot, annak pontosságára vonatkozó bármely 
garancia, feltétel, vagy szavatosság nélkül biztosítjuk. Amennyire a törvény 
megengedi, mi, vállalatcsoportunk többi tagjai és minden hozzánk kapcsolódó 
harmadik fél ezennel kifejezetten kizárunk: 

 
 
a. Minden feltételt, szavatosságot és törvényi és szokásjog szerinti bármely egyéb 

vélelmezett feltételt. 
 
b. Bármely felelősséget a felhasználó által elszenvedett bármely közvetlen, 

közvetett, vagy származékos veszteségért vagy kárért a honlapunkkal 
kapcsolatban, vagy a honlapunk használatával, annak elérhetetlenségével, vagy 
használatának eredményeivel kapcsolatban, bármely hivatkozott honlappal és 
bármely ott közzétett anyaggal kapcsolatban, ideértve korlátozás nélkül a 
felelősséget: 

 
c. elmaradt bevételért, vagy jövedelemért; 

 
d. elmaradt üzletért; 

 
e. elmaradt profitért, vagy szerződésekért; 

 
f. várt megtakarítások elmaradásáért; 

 
g. adatvesztésért; 

 
h. jó hírnév megsértéséért; 

 
i. elvesztegetett munkaidőért; és 

 
j. bármely és bármiféle egyéb veszteségért bárhogyan merült fel és függetlenül 

attól, hogy szerződésen kívüli károkozás miatt (ideértve a gondatlanságot), 
szerződésszegés,, vagy más okozta, akkor is, ha előre látható volt, feltéve, hogy 
ez a feltétel nem akadályozza meg az elveszett, vagy megrongálódott 
vagyontárgyak iránti kártérítési igényeket, vagy egyéb, közvetlen pénzügyi 
veszteség iránti igényeket, melyeket a fent meghatározott kategóriák nem 
zárnak ki. 

 
 

A kétség elkerülése érdekében nem vállalunk felelősséget semmilyen 
eszközben, vagy szoftverben vírusok, hibák, vagy üzemzavarok által okozott 
kárért, vagy veszteségért a honlap, annak tartalma, vagy a Felhasználó Anyaga 
elérésével vagy használatával kapcsolatban. 

 
Ez nem befolyásolja a felelősségünket a mi gondatlanságunk miatt bekövetkező 
személyi sérülés, vagy haláleset tekintetében, sem pedig a felelősségünket a 
csalárd félreértelmezés, vagy alapvető ügy félreértelmezése miatt, sem bármely 
más felelősség miatt, amely a vonatkozó törvények szerint nem zárhatók ki, 
illetve nem korlátozhatók. 



9. INFORMÁCIÓK FELHASZNÁLÓRÓL ÉS A HONLAPUNKON TETT 
LÁTOGATÁSAIRÓL 

 
A Felhasználóra vonatkozó információkat az Adatvédelmi szabályzat szerint 
dolgozzuk fel. Honlapunk használatával Felhasználó hozzájárulását adja az ilyen 
adatfeldolgozáshoz és szavatolja, hogy a Felhasználó által megadott adatok 
pontosak. 

 
10. VÍRUSOK, HEKKERTÁMADÁS ÉS EGYÉB TÁMADÁSOK 

 
Tilos nem rendeltetésszerűen használni a honlapunkat, tudatosan vírust, trójait, 
féregprogramot, logikai bombát, vagy egyéb rosszindulatú, vagy technológiailag 
káros anyagot feltenni. Tilos megkísérelni a jogosulatlan hozzáférést 
honlapunkhoz, a szerverhez, amelyen a honlapunkat tároljuk, vagy a 
honlapunkhoz kapcsolódó bármely más szerverhez, számítógéphez, vagy 
adatbázishoz. Tilos a honlapunkat szolgáltatásmegtagadással járó támadással, 
vagy elosztott 
szolgáltatásmegtagadással járó támadással (más néven túlterheléses támadás) 
megtámadni. 

 
E rendelkezés megszegésével az 1990 évi Számítógépes Bűnözésről szóló 
törvény (Computer Misuse Act) szerint bűncselekményt követ el. Bármely ilyen 
törvényszegést jelentünk az illetékes bűnüldöző szerveknek és a Felhasználó 
személyazonosító adatainak átadásával együttműködünk e szervezetekkel. Ilyen 
törvényszegés esetén a Felhasználó felhasználási joga a honlapunkon azonnal 
megszűnik. 

 
Nem vállalunk felelősséget semmilyen elosztott szolgáltatásmegtagadással járó 
támadás, vírusok vagy más káros műszaki anyag által okozott veszteségért, 
vagy kárért, amely megfertőzheti a Felhasználó számítógépes berendezéseit, 
számítógépes programjait, adatait, vagy egyéb saját anyagait a honlapunk 
használata, vagy az ott, vagy az ott hivatkozott bármely honlapon közzétett 
bármely anyag letöltése miatt. 

 
11. HIVATKOZÁS KAPCSOLÁSA A HONLAPUNKHOZ 

 
Felhasználó kapcsolhat hivatkozást a honlapunkhoz, amennyiben azt 
tisztességes és törvényes módon teszi, nem károsítva jó hírnevünket, illetve azt 
nem kihasználva, de a hivatkozást olyan módon kell létrehoznia, hogy az ne 
sugalmazzon semmiféle összefüggést, jóváhagyást, vagy támogatást részünkről, 
ahol nincs ilyen. 

 
Tilos nem a Felhasználó tulajdonában lévő honlap hivatkozását közzétenni. 

 
Honlapunkat tilos bármely más oldalon keretezni. Fenntartjuk a jogot a 
hivatkozás engedélyezésének értesítés nélküli visszavonására. 

 
Ha a honlapunkon megjelenő anyagokat a fentiektől eltérő módon kívánja 
használni, kérjük, hogy küldje el kérését az Ügyvezető Igazgatónak a 
LoungeKey Limited, Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, London, EC3A 7BU, 
United Kingdom címre. 

 
12. HIVATKOZÁSOK A HONLAPUNKRÓL 

 



Ahol a honlapunk harmadik felek által biztosított más honlapokra és egyéb 
forrásokra mutató hivatkozásokat tartalmaz, ezek a hivatkozások csak a 
Felhasználó tájékoztatását szolgálják. Nincs irányításunk az ilyen honlapok vagy 
források tartalma fölött és nem vállalunk felelősséget ezekért, illetve az ezek 
használatából eredő bármilyen veszteségért vagy kárért. 

 
13. SÜTIK 

 
 Süti Szabályzatunk itt olvasható. 

 

14. JOGHATÓSÁG ÉS ÉRVÉNYES TÖRVÉNYEK 
 

A honlapunkon tett látogatásból eredő, vagy azzal kapcsolatos bármely 
követelés tekintetében az angol bíróságok nem kizárólagos joghatósága 
érvényesül. 

 
Jelen felhasználási feltételek és belőlük, vagy a tárgyukból, vagy 
megformálásukból eredő, vagy velük kapcsolatos bármely jogvita, vagy 
követelés, illetve annak értelmezése (ideértve a nem szerződéses jogvitákat 
vagy követeléseket) tekintetében Anglia és Wales törvényei irányadók. 

 
15. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
Ha jelen Felhasználási Feltételek, vagy bármely jognyilatkozat bármely más 
pontjának rendelkezése törvénytelen, érvénytelen, vagy végrehajthatatlan, vagy 
azzá válik bármely joghatóságban, az nem befolyásolja: 

 
 
a. Jelen Felhasználási Feltételek, vagy bármely jognyilatkozat bármely más 

pontjának rendelkezése törvényességét, érvényességét, vagy 
végrehajthatóságát abban a joghatóságban; vagy 

 
b. Jelen Felhasználási Feltételek, vagy bármely jognyilatkozat érintett, vagy 

bármely más pontjának rendelkezése törvényességét, érvényességét, vagy 
végrehajthatóságát más joghatóságokban. 

 
 

Jelen Felhasználási Feltételekben semmi nem alapoz meg partnerséget Felek 
között, továbbá nem képez megbízotti viszonyt közöttünk semmilyen 
viszonylatban, semmilyen célból. 

 
Jelen Felhasználási Feltételekben egyik fél sem érvényesítheti az 1999 évi 
Harmadik Felek Szerződéses Jogai Törvény szerinti feltételeket 

 
Ha Felhasználó, vagy elmulasztjuk érvényesíteni jelen Felhasználási Feltételek 
bármely rendelkezését, vagy a másik fél szerződésszegését, vagy egy 
rendelkezés teljesítésének késedelmét, az nem jelent joglemondást és nem 
akadályozza meg Felhasználót, vagy minket ezen rendelkezés későbbi 
érvényesítésében, vagy a másik fél ilyen, vagy későbbi szerződésszegése, vagy 
rendelkezés teljesítésének késedelme esetén lépések megtételében. 

 
 
16. VÉDJEGYEK 



A honlapon hivatkozott minden vállalat, termék, vagy szolgáltatás nevét csak 
azonosítás céljából használjuk, és ezek lehetnek saját tulajdonosuk védjegyei. A 
LoungeKey védjegyek csak az engedélyünkkel és előzetesen megadott 
engedélyünkkel használhatók. 

 
17. MÓDOSÍTÁSOK 

 
A jelen feltételeket bármikor felülvizsgálhatjuk jelen oldal módosításával. 
Elvárjuk, hogy időről időre ellenőrizze ezt az oldalt és értesüljön a 
változtatásainkról, mert ezek kötelezők Felhasználóra. Jelen Felhasználási 
Feltételek egyes rendelkezéseit az oldalunkon máshol közzétett rendelkezések, 
vagy értesítések felválthatják. Jelen Felhasználási Feltételek bármely 
módosítása, vagy kiegészítése a honlapon történő közzététellel lép hatályba. 

 
18. BIZALMAS INFORMÁCIÓK 

 
Ha csak kifejezetten másként nem rendelkezünk, a nekünk elküldött bármely 
nem személyes információt nem tekintjük bizalmasnak. Nem személyes 
információk, vagy anyag nekünk történő elküldésével Felhasználó korlátlan, 
visszavonhatatlan, jogdíjmentes, örökös engedélyt ad nekünk ezen anyagok, 
vagy információk felhasználására, reprodukálására, megjelenítésére, 
előadására, módosítására,  továbbítására és terjesztésére, továbbá hozzájárul 
ahhoz, hogy szabadon felhasználjuk a számunkra bármely célból elküldött 
ötleteit, koncepcióit, know-how-t vagy technikákat. Nem tesszük közzé a 
Felhasználó nevét, és más módon nem publikáljuk azt a tényt, hogy Felhasználó 
anyagokat, vagy egyéb információkat küldött nekünk, kivéve: 
(a) ha Felhasználó erre engedélyt ad nekünk;  
(b) előzetesen értesítjük Felhasználót, hogy a Felhasználó által a honlap egy 
konkrét részére beküldött anyagokat, vagy más információkat közzétesszük, 
vagy más módon felhasználjuk a Felhasználó neve feltüntetésével; vagy  
(c) törvény kötelez minket erre. 

 
19. FELHASZNÁLÓI PANASZKEZELÉS 

 
Ha a honlapunkon megjelenő anyagokkal kapcsolatban bármilyen problémája, 
illetve panasza van, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a 
datacontroller@loungekey.com címen, vagy írjon az Ügyvezető Igazgatónak a 
LoungeKey Limited, Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, London, EC3A 7BU, 
United Kingdom címre. 


