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Szálláskérés.hu 

 

Általános Szerződési Feltételek 
 
 

A Szálláskérés.hu általános szerződési feltételek szabályzata (a továbbiakban: 
Szabályzat) a SzállásKérés.hu Korlátolt Felelősségű Társaság és Leskó Dániel e.v. 
(továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett Szálláskérés.hu weboldalon 
(https://szallaskeres.hu) (továbbiakban: Szálláskérés.hu) elérhető online 
szálláshirdetési és egyéb kiegészítő szolgáltatások igénybevételének feltételeit és 
szabályait tartalmazza.  
 
Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (https://Szálláskérés.hu) és aldomainjein 
történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő 
weboldalról: https://Szálláskérés.hu/aszf  

Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag 
elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar 
nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.  

Szolgáltató adatai: 
 
A szolgáltató neve: SzállásKérés.hu Korlátolt Felelősségű Társaság 
A szolgáltató székhelye: 1037 Budapest, Kiscelli utca 98. III. em. 6. 
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, 
rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@szallaskeres.hu 
Cégjegyzékszáma: 01 09 175084 
Adószáma: 24398224-2-42 
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék, mint cégbíróság 
Telefonszáma: +36 30 547 5769 
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-76191/2014. 
A szolgáltató neve: Leskó Dániel e.v. 
A szolgáltató székhelye: 3950 Sárospatak, Dózsa György út 30/b. 
Adószám: 60928304-1-25 
A szolgáltató neve: Leskóné Delbó Katalin e.v. 
A szolgáltató székhelye: 1037 Budapest, Kiscelli utca 98. III. em. 6. 
Adószám: 57496795-1-41 
A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: 

EVOLUTIONET Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 
Székhely: 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75. 
Adószám: 14992511-2-02 
 

https://szallaskeres.hu/
https://szálláskérés.hu/
http://szálláskérés.hu/aszf
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ÁSZF hatálya és módosíthatóság 
 
Jelen ÁSZF a weboldal használata, valamint a Szolgáltató egyéb szolgáltatásainak körébe 
tartozó valamennyi szerződéses jogviszony tekintetében meghatározza a felek jogait és 
kötelezettségeit, illetve az egyéb szolgáltatások igénybevételével összefüggő 
körülményeket.  
 
A jelen ÁSZF hatálya valamennyi Felhasználóra kiterjed. A jelen ÁSZF rendelkezései 
kötelezik, illetve jogosítják a Szolgáltatót és a Felhasználókat, azok minden képviselőjét, 
jogutódját, vagy engedményezettjét. 
 
A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat 
értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, 
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 
szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó 
jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. 
 

A jelen ÁSZF 2021. július 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Az ÁSZF 
vonatkozik a hatálybalépése előtt létrejött szolgáltatási jogviszonyokra is, akként, hogy a 
Felhasználók a jelen ÁSZF rendelkezéseit az egyes szolgáltatások megrendelésével, 
illetve azok meghosszabbításával egyidejűleg elfogadják. 
 
A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et a módosítással érintett 
Felhasználók előzetes értesítése mellett. A Szolgáltatást újonnan igénybe vevő Ügyfelek 
részére a módosított ÁSZF a közlésének napján hatályossá válik. A Felhasználók a 
szolgáltatás megrendelésével egyidejűleg – akkor is, ha nem kötöttek szerződést 
Szolgáltatóval – elfogadják jelen ÁSZF rendelkezéseit. 
 
Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak 
tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a 
weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. 
Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal 
tartalmának megtekintésére. 

Általános rendelkezések 
 

Felhasználó számára a Szolgáltató felhasználói fiókot hoz létre, amelyet a Felhasználó 
által megadott e-mail cím, mint egyedi azonosító azonosít. 
 
Regisztrált felhasználóként Felhasználónak lehetősége van elérni az oldal összes 
funkcióját és megkezdheti kihasználni lehetőségeit. A regisztrációt követően Felhasználó 
eléri a saját adminisztrációs felületét, ahol feltöltheti szállásadatait és adatait 
módosíthatja. 
 
A SzállásKérés.hu vállalja, hogy a Felhasználó által önkéntesen megadott, az adatlapon 
pontosan leírt szálláshelyről az érdeklődők számára információt, adatot közöl, illetve a 
SzállásKérés.hu portál felületén megjelenési lehetőséget biztosít. A megjelenés kiterjed a 
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regisztrációs folyamat során készült űrlap kitöltésére, és a megadott adatokra is, amelyek 
elengedhetetlen feltételei a SzállásKérés.hu (a regisztráció során az adatvédelmi 
előírásokat betartja) oldalán való megjelenésnek. 
 
 
A Szálláskérés.hu-en tilos olyan szolgáltatások hirdetése, amelyek kínálata jogszabályba 
ütközik.  

 
A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az 
azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.  
 
Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, 
elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása 
nélkül. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos 
hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet. 
 
Tekintettel arra, hogy a weboldalak tartalma a Szolgáltatótól függetlenül is módosulhat – 
amennyiben hatályos törvények eltérően nem rendelkeznek – a Szolgáltató nem vállal 
felelősséget a weboldalak tartalmának pontossága, megbízhatósága tekintetében.  
 
A Szolgáltató nem vállal felelősséget a harmadik személyek által létrehozott vagy 
közzétett tartalmakért, amelyeket harmadik személyek töltöttek fel Szolgáltató 
rendszerébe, vagy amelyekre a weboldalak hivatkoznak. A Szolgáltató nem vállal 
felelősséget továbbá azon webhelyekért, amelyekre a Felhasználók által elhelyezett 
linkek, stb. mutatnak. Amennyiben az ilyen módon közzétett linkekkel kapcsolatosan 
bármilyen probléma merül fel, Szolgáltató kizárja felelősségét minden tekintetben, és a 
folyamatban lévő szolgáltatás díja is teljes mértékben megilleti. 
 
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldalak tartalmát bármikor módosítsa, vagy 
hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával megszüntesse. A Szolgáltató 
nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés zökkenőmentes. A hozzáférés 
Szolgáltatónak fel nem róható hibáiból, a Szolgáltató éves 99,9%-os rendelkezésre állási 
vállalását meghaladó esetleges üzemzavarokból eredő károkért való felelősséget a 
Szolgáltató kizárja. 

Felelősségek 
 

A Szálláskérés.hu működtetését a Szolgáltató közvetítő szolgáltatóként, az Ekrtv. 
rendelkezései szerint végzi. Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal a 
Szálláskérés.hu-n közzétett, nem tőle származó szálláshirdetésekkel, felhívásokkal, 
ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés 
létrejöttének elmaradásával, továbbá a szolgáltatás hibájával vagy megszüntetésével 
kapcsolatban.  
 
Szolgáltató minden erőfeszítést megtesz a weboldalon található Felhasználók által 
megadott adatok pontosságának és teljességének biztosítása érdekében azonban nem 
vállal Szolgáltató felelősséget a weboldalon található adatok esetleges pontatlanságából 
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vagy hiányosságából eredő bárminemű kárért. A Felhasználó a weboldalon elérhető 
anyagokra kizárólag saját felelősségére hagyatkozhat. A Felhasználó tudomásul veszi, 
hogy a weboldalon található anyagok és adatok esetleges változásainak figyelemmel 
kísérése szintén saját felelőssége. 
 
Szolgáltató a webes Szolgáltatásainak, valamint a honlapoknak a működésére 99,9%-os 
rendelkezésre állást vállal. Felek kizárják Szolgáltató felelősségét az ezen hibahatáron 
felüli leállásokért, egyéb rendellenességekért. E kötelezettség alól kivételt képeznek a 
más szolgáltató által biztosított hozzáférési és egyéb üzemeltetési feladatok. A 
Szolgáltatónak fel nem róható, illetve más Szolgáltató közreműködésével teljesített 
üzemzavarokért, hozzáférési hibákért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.  
 
Jogszabályban meghatározott kivételekkel a weboldalon a Felhasználó által elhelyezett 
tartalmak jogtisztaságáért, valamint a szolgáltatás használatért kizárólag a Felhasználót 
terheli a felelősség. Szálláshirdetések, profilok, ajánlatok tartalmáért, megjelenítéséért, 
az információk valóságáért kizárólag a Felhasználó felel. A Szolgáltató kizárja 
felelősségét mindazon károkért és hátrányokért, elmaradt haszonért, amelyek a 
Szálláskérés.hu-n elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek 
okozott károkat is. Továbbá Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a rendszer 
használatából adódó károkért, illetve bármely más fél zavaró megnyilvánulásáért vagy 
viselkedéséért, bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is. A 
Szolgáltatót minden esetben kizárólag a megrendelt Szolgáltatás ellenértékének 
mértékéig terheli kártérítési felelősség. 
 
Szolgáltató a hirdetés eredményességéért semmilyen garanciát nem tud vállalni, és nem 
köteles az eredményességet mérni, ezért a Felhasználó elfogadja, hogy ilyen alapon 
kártérítési követeléssel nem léphet fel. Szolgáltató elfogadja, hogy a Felhasználó bármely 
más módon és helyen reklámozhatja és értékesítheti az ő általa feltöltött szálláshelyeket.  
 
A szolgáltató nem avatkozik bele a Felhasználók közötti jogvitákba, tranzakciókba, 
bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti a szolgáltatót mindennemű 
igénytől, követeléstől és kártérítéstől. 
 

Tartalommal kapcsolatos szabályok 
 
A hirdetésekben nem szerepelhet olyan tartalom amely: 

 jogszabályba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül; 
 szerzői jogokat (különösen jogvédett termékek (CD, DVD, VHS) másolatai), 

személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok 
védelméhez való jogokat sért; 

 erőszakra, jogszabálysértésre buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, 
környezetet, illetve 

 természetet károsító magatartásra ösztönöz, önkényuralmi jelképeket tartalmaz; 
 amely a gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi 

fejlődésüket károsíthatja 
 pornográf, szexuális szolgáltatás igénybevételének előmozdítására, szexuális 

ingerkeltésre irányul 



Szálláskérés.hu – ÁSZF - 2021. 
 

 

 5 

 

 a SzállásKérés.hu és üzleti partnerei vagy a SzállásKérés.hu szolgáltatásait 
igénybevevő felhasználóinak jogait sérti; 

 
Továbbá a hirdetésben nem szerepelhet: 
 olyan áruk reklámozása, amelyek előállítása vagy forgalmazása jogszabályba 

ütközik, amely tényleges szolgáltatás helyett vagy azzal arányban nem állóan 
adómentesség, adókedvezmény vagy más adóelőny igénybevételének ígéretét 
tartalmazza, vagy az igénybe vehető adóelőny vonatkozásában másként 
félrevezető, megtévesztő 

 a fegyverek, a lőszerek, a robbanóanyagok és közbiztonságra különösen veszélyes 
eszközök reklámozása; 

 politikai tevékenységhez kapcsolódó vagy azt elősegítő anyag, információ; 
 tiltott gyógyszerreklámnak minősül; 
 dohányáru reklám; 
 minden egyéb, a fentiekben fel nem sorolt olyan anyag, információ, reklám melyet 

hatályos jogszabály tilt. 
 
Amennyiben a Szálláskérés.hu-en a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett 
szálláshirdetés ÁSZF-, vagy jogsértő, Szolgáltató a jogsértő tartalmat eltávolíthatja. 
 
A Felhasználók által a Szálláskérés.hu-re feltöltött tartalmat Szolgáltató ellenőrizheti. A 
feltöltött tartalmat, ha az jogellenes, vagy nem felel meg a jelen szabályzatban 
meghatározott követelményeknek, eltávolíthatja.  
 
Amennyiben a Szálláskérés.hu-n a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett 
tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy 
eljárást indít, a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő 
valamennyi költség és kár megtérítését magára vállalja. Továbbá vállalja, hogy a 
szolgáltató jó hírnevének visszaszerzése érdekében mindent megtesz, amit tőle a 
Szolgáltató jogosan elvárhat, kér és követel. 
 
A Felhasználó köteles a szolgáltatást jogszerű és törvényes célokra és módon használni. 
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem tesz közzé olyan tartalmat, amely 
Magyarország jogszabályaiba ütközik, vagy sérti a Magyar Reklámetikai Kódex normáit, 
illetve az Internet etikai kódexét. A Szolgáltató nem tesz közzé olyan tartalmakat sem, 
amelyek jogellenes tevékenységet tartalmaznak, hirdetnek, illetve amelyek nem valós 
adatokon alapulnak. 
 
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben szállása nem felel meg az 
SzállásKérés.hu hirdetési feltételeinek, illetve bármilyen okból kifolyólag nem illeszkedik 
a SzállásKérés.hu szállásai közé, a SzállásKérés.hu megtagadhatja a szállás regisztrációs 
és megjelenési kérelmét. 
 
A Felhasználó nyilatkozik, hogy az általa, a SzállásKérés.hu számára átadott összes adat a 
valóságnak megfelel, annak tartalmáért teljes és egyedüli felelőséget vállal. 
 
A Felhasználó köteles a szolgáltatás igénybevételéhez, illetve díjfizetéshez kapcsolódó 
adatait azok megváltozása esetén 5 (öt) munkanapon belül a Szolgáltató felé bejelenteni, 
az oldal felületén megváltoztatni. A Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása, vagy 
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késedelmes teljesítése esetén kizárja a Szolgáltató késedelmét, és az ebből eredő 
többletköltségeit jogosult a Felhasználóra hárítani. Szolgáltató az adatbejelentés 
elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése miatti számlázási késedelem esetén nem 
vállalja a Szolgáltatás folyamatos biztosítását. 
 
A szolgáltatás eléréséhez szükséges Internet hozzáférés és az ahhoz szükséges eszközök 
(hardver és szoftverek, illetve azok megfelelő beállításai) biztosítása a Felhasználó 
feladata. 
 
A Szolgáltató a nyilvános adatforgalmat jogosult ellenőrizni, és fenntartja magának a 
jogot, hogy jogszerűtlen, illetve a jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütköző használat esetén 
azonnali hatállyal felmondja a szerződést. A Szolgáltató ellenőrzési jogköre azonban nem 
mentesíti a Felhasználót a jogszerűtlen használat miatt felmerülő jogsértésért való 
felelősség alól, amelyet harmadik személyekkel szemben is kizárólag a Felhasználó visel. 
A Felhasználó teljes körűen köteles helytállni a Szolgáltatóval szemben támasztott 
minden olyan igényért, amelyet harmadik személy a Felhasználó tevékenységével 
összefüggésben a Szolgáltatóval szemben érvényesít. 
 
Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a szálláshirdetés elhelyezését, 
környezetét – ideértve a közvetlenül a szállásajánlat mellett elhelyezett reklámokat is -, 
sorrendjét a Szolgáltató határozza meg.  Más display szolgáltatás hatálya alá tartozó más 
tartalom ugyanazon az oldalon történő elhelyezését a Felhasználó nem kifogásolhatja, 
igényt a tartalom közvetett- vagy közvetlen környezetében lévő más – akár konkurens – 
reklám tekintetében nem támaszthat. 
 

A Szolgáltatás díjai 
 
A Felhasználó az alábbi konstrukcióban rendelheti meg a SzállásKérés.hu online 
hirdetési szolgáltatását, melyek a Felhasználó által szolgáltatott adatok megjelenítési 
módját és formáját nem befolyásolják. 
 
Éves egyszeri díjas 
 
A díj meghatározása egyedileg, a Felhasználó által megadott ár információk 
felhasználásával történik, melytől a felek közös megegyezéssel eltérhetnek. A 
SzállásKérés.hu további díjfizetési kötelezettség nélkül (kivéve TOP3-as kiegészítő 
szolgáltatás) biztosít hozzáférést a Felhasználó számára a részére beérkező egyéni illetve 
csoportos szállás ajánlatkérések olvasására, illetve megválaszolására. Ezen időszak alatt 
nem rögzítünk foglalási jutalékot. 
 
A megjelenés 365 napra vonatkozik, a Felhasználó kérésére hosszabbítható, ennek 
hiányában a visszaáll az alapértelmezett megjelenési forma. 
 
 
Jutalékos (alapértelmezett) 
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A SzállásKérés.hu ingyenesen biztosít hozzáférést a Felhasználó számára a részére 
beérkező egyéni illetve csoportos szállás ajánlatkérések olvasására, illetve 
megválaszolására. 
 
Díjfizetési kötelezettség a SzállásKérés.hu közreműködésével megvalósult foglalások 
után keletkezik, melynek mértéke a vendég által fizetendő teljes szolgáltatási díj 10%-a. 
Az így megállapított összeg nettó érték, melyet még általános forgalmi adó terhel. 
 
A Felhasználó és a Vendég kommunikációja végig a SzállásKérés.hu által biztosított 
felületen történik, melynek megkerülési kísérlete (további kapcsolatfelvételi adatok 
közlése a Vendéggel a kommunikáció során, vagy a Felhasználó adatlapján) büntető-
jutalék kiszabását vonja maga után, mely alkalmanként +2% a normál jutalékon felül! 
 
A megjelenés határozatlan idejű, a díjfizetés a vendég megérkezése után, havonta 
történik. 
 
A foglalás jutaléka a foglalás szállásadó által történő elfogadásának napján könyvelődik, 
mint előjegyzett jutalék, melynek megifzetése csak a foglalás realizálása utáni hónapban 
esedékes. 
 
A jutalék alapja mindig a vendég által a Felhasználónak fizetett teljes szolgáltatási összeg. 
Így ha a vendég nem érkezik meg vagy a foglalás tartalma (létszám, időpont, szobatípus, 
ellátás) módosul, akkor ezzel összhangban az elszámolt jutalék összege is módosul. 
Ugyanezen elv alapján ha a vendég nem foglalja el a szállást, de fizetett foglalót, melyet a 
Felhasználó nem térít vissza (a saját lemondási feltételei illetve vendéggel egyeztetett 
egyedi feltételek alapján) akkor az elszámolt jutalék alapja a foglaló összege.  
 
A foglalás adataiban, státuszában bekövetkezett mindennemű változást a bekövetkezést 
követő 2 napon belül, vagy a tervezett érkezés másnapján kell közölni, de legkésőbb a 
hónap végi jutalékegyeztetés során. Amennyiben a jutalékegyeztetésre kijelölt 5 nap 
során nem érkezik módosítási kérelem a Felhasználó részéről, úgy a tételek 
automatikusan leutazottnak minősülnek és számlázhatóak. Az ilyen módon elkészült 
számla későbbi módosítására nincs lehetőség. 
 
Bevezető tesztidőszak 
 
A SzállásKérés.hu ingyenes tesztidőszakot biztosíthat a Felhasználó számára. Ennek 
mértéke mindig egyedi megegyezésen vagy bevezető akciókon múlik. A tesztidőszak 
lejártát követően az alapértelmezett megjelenési forma aktiválódik. 
 
Kiemelt megjelenés (TOP3) opcionálisan választható mind jutalékos, mind pedig fix díjas 
megjelenési forma mellett. Ekkor a Felhasználó tesz egy extra jutalék fizetési ajánlatot a 
SzállásKérés.hu számára, mely a kiemelésból származó foglalások után számolódik el. A 
SzállásKérés.hu egy keresés során mindig a 3 legmagasabb ajánlatot tudja elfogadni, és 
csak ezen esetekben valósul meg a kiemelés, és jöhet létre fizetési kötelezettség. Ajánlat 
bármikor tehető, és bármikor vissza is vonható. 
 
Közös rendelketések 
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A díjakat a Felhasználó kizárólag a Szálláskérés.hu által biztosított fizetési módokat 
használva egyenlítheti ki.  
 
A szolgáltatás a regisztráció után azonnal használható.  
 
10 napos díjfizetési késedelem esetén korlátozások lépnek életbe a szállás admin 
felületén (nem tud választ, ajánlatot küldeni az érdeklődőknek, de a hirdetés továbbra is 
elérhető a vendégek számára). 
 
A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási Díjakat minden év januárjában a KSH által közzétett, 
az előző naptári évre vonatkozó inflációs rátának megfelelően (kerekítve) minden 
előzetes értesítés nélkül is egyoldalúan módosítani. 
 
A Szolgáltató főszabályként hagyományos, papír alapú bocsát ki szolgáltatásairól, melyet 
pdf formátumban küld meg a Felhasználóknak.  
 
A Felhasználó által megfizetett díjat a Szolgáltató nem téríti vissza, kivéve, ha a díjköteles 
Szolgáltatás nyújtása a Szálláskérés.hu-nek felróható okból marad el, vagy erről a Felek 
egyedileg rendelkeznek. 
 
A Szolgáltató által kiszámlázott összegek - függetlenül a díj megállapításának módjától – 
80%-ban felhasználói jogokat engedélyeznek a Felhasználónak a Szolgáltató által 
korábban kifejlesztett online szoftverrendszeren (szallaskeres.hu). A kiszámlázott 
összegek 20% a folyamatos fejlesztés, ügyfélszolgálat és support feladatok ellátásnak 
költsége. 

Szolgáltatás megtagadása 
 
Amennyiben a Felhasználó a rendelkezésére bocsátott felületeken a Szolgáltató írásos 
beleegyezése nélkül az Szálláskérés.hu számára konkurens vagy a Szolgáltató üzleti 
érdekeit egyéb módon sértő tartalmat jelenít meg a Szolgáltató jogosult a tartalom 
eltávolítására a Felhasználó előzetes értesítése nélkül. 
 
A Szolgáltató a Szolgáltatást abban az esetben is megtagadhatja, ha az technikai okokból 
nem teljesíthető, vagy a jelen ÁSZF bármely pontját sérti. A már közzétett és az ÁSZF 
rendelkezéseibe ütköző tartalmak megjelenését a Szolgáltató felfüggeszti. 
 
Amennyiben a Felhasználó ellen csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul, a 
Szolgáltató jogosult újabb Szolgáltatás nyújtását megtagadni. 
 
A Szolgáltatás megtagadásával egyidejűleg a Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal 
felmondani a Felhasználó valamennyi szerződését, azzal, hogy a teljesítés jelen pont 
szerinti megtagadása esetén a Szolgáltatót semmilyen kártérítési vagy szavatossági 
kötelezettség nem terheli. 
 
A Szolgáltatás fenti okokból történő részleges vagy teljes felfüggesztése, megszüntetése 
vagy a szerződés Szolgáltató általi felmondása nem mentesíti Felhasználót a 
megszüntetés vagy felmondás időpontja előtt, illetve a felfüggesztés időpontja előtt 
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és/vagy alatt már igénybe vett Szolgáltatások díjának megfizetése alól. Ilyen esetekben 
Szolgáltató a már teljesített szolgáltatásokat a Szolgáltató rendszerének, valamint az 
esetlegesen megkötött szerződés szellemének megfelelő díjszabás szerint jogosult 
kiszámlázni. 
 

Adatvédelem 
 

A Szálláskérés.hu adatkezelési tájékoztatója elérhető innen: 

http://Szálláskérés.hu/adatvedelem  

Egyéb rendelkezések 
 
A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek 
jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mint ha a jogellenes 
magatartást saját maga követte volna el. 
 
Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné 
válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem 
érinti. 
 
Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás 
elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő 
lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy 
a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi 
feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben 
ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához. 
 
Szolgáltató és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és 
a Szolgáltató a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap 
alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik Szolgáltató székhelye szerint 
illetékességgel rendelkező Bíróság kizárólagos illetékességét. 
 
Kérdéseikkel, észrevételeikkel kapcsolatosan az alábbi elérhetőségen tudnak minket 
keresni: info@szallaskeres.hu 

 

KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK 

Szerződés létrejötte és hatálya 
 
A Felhasználó a Szálláskérés.hu szolgáltatásainak igénybevételére jogosító szerződést az 
elektronikus regisztrációs űrlap kitöltésével elektronikus úton köti meg. A szerződés 
attól a naptól kezdve jön létre, amikor a Felhasználó az elektronikus regisztrációs űrlapot 

http://szálláskérés.hu/adatvedelem
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hiánytalanul kitöltötte, és az ÁSZF rendelkezéseit elfogadta, a Szolgáltató pedig a 
szolgáltatást aktiválta. 
 
A szolgáltatások aktiválásáról, azaz a Szerződés létrejöttéről a Szolgáltató elektronikus 
levelet küld a Felhasználó részére,  mely tartalmazza a hitelesítő linket.  
 
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben az elektronikus regisztrációs űrlapon 
valótlan adatokat adott meg, vagy nem a saját adatait adta meg, a Szerződés érvénytelen.  
 
Érvénytelenség esetén az igénybe vett szolgáltatások díját Felhasználó köteles megfizetni 
Szolgáltatónak és a már befizetett összeget a Szolgáltató nem téríti vissza. 

Felek jogai és kötelezettségei 
 

A Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó részére folyamatosan biztosítja Szolgáltatásait, 
amennyiben a Felhasználó a szolgáltatások igénybevételének feltételeit teljesíti a jelen 
ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően. 
 
Szolgáltatások aktiválásához a díjhoz kötött szolgáltatások esetén a díjnak a 
Szolgáltatóhoz történő beérkezése szükséges.  

 
A díjfizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor azt a Szolgáltató bankszámláján 
hiánytalanul jóváírják. A teljesítés további feltétele, hogy a díjfizető azonos legyen a 
Szolgáltató számláján szereplő vevővel. 

A szerződés megszűnése 
 
A Szolgáltatási szerződés megszűnik a Ptk.-ban megfogalmazottak szerint. 
 
A felek egyoldalú írásbeli nyilatkozattal 7 napos felmondási idővel a szerződést – 
elektronikus úton is - felmondhatják. 
 
A szerződésben foglalt kötelezettségek egyszeri megsértése is súlyos 
szerződésszegésnek minősül. Ez önmagában megalapozza a szerződés - másik félhez 
intézett, indoklással ellátott (elektronikus) írásbeli nyilatkozattal foganatosított - 
azonnali hatállyal történő felmondását. 
 
A szerződő felek a Szolgáltatási Szerződés megszűnésekor egymással elszámolnak, a 
SzállásKérés.hu egyidejűleg törli rendszeréből a Felhasználót, illetve a honlapon bárki 
számára hozzáférhető részéről a Felhasználóra vonatkozó valamennyi adatot az 
adatvédelemi rendelkezések betartása mellett. 
 
A SzállásKérés.hu hirdetési szolgáltatása határozatlan idejű, azonban mind a 
SzállásKérés.hu, mind a Felhasználó fél számára 7 napos hatállyal, írásbeli - akár 
elektronikus úton is - indoklással felmondható, egymással szemben álló tartozásaik 
kiegyenlítése mellett. Az esetleges felmondásból eredő károkért egyik fél sem léphet fel 
kártérítési igénnyel a másik fél felé.  
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