
Általános Szerződési Feltételek-  

Kincses Tolna Megye Turisztikai Applikáció 

Jelen dokumentum tartalma a VIA (Virtuális Idegenvezető Alkalmazás) platformjának 

általános szerződési feltételei, amelyek szabályozzák az alkalmazás felhasználását, a VIA 

platformja alatt létrehozott Kincses Tolna Megye Virtuális Túraútvonal, kültéri, szabadidős 

információs szolgáltatást, túratervezést és szórakoztatást támogató eszköz. 

A VIA platform elérhető a Kincses Tolna Megye Virtuális Túraútvonal 

www.kincsestolnamegye.hu, weblapon, letölthető Google Play és App Store –ból egyaránt. Ez 

nem egy végleges lista, mivel a platform folyamatosan fejlődik, és új csatornák kerülnek 

hozzáadásra / eltávolításra.  

 

Üzemeltető és alkalmazási köre 

A Kincses Tolna Megye Virtuális Túraútvonal (a továbbiakban Applikáció, vagy 

röviden App.) üzemeltetője, és ezért a platform felhasználójának szerződő fele a 

Tolna Megyei Önkormányzat (a továbbiakban Szolgáltató ). 

Tolna Megyei Önkormányzat 

Cím: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13, 

Telefonszám: (06 74) 505 617 

emailcím: elnok@tolnamegye.hu 

Jelen dokumentumban rögzített általános szerződési feltételek tartalmazzák az Applikáció 

használatának feltételeit és magatartási szabályait, valamint a felhasználók és a szolgáltató 

között végrehajtott összes ügylet és szerződéses fellépés tekintetében. Bizonyos különleges 

szolgáltatásokra kiegészítő feltételek vonatkoznak. A felhasználók további feltételek 

formájában kapják meg velük a felhasználás előtt. Az ezektől a feltételektől eltérő egyéb 

feltételek vagy használati feltételek csak akkor érvényesek, ha a szolgáltató kifejezetten 

egyetért velük. 

1. § 2 Fogalommeghatározások 

1. Általános szerződési feltételeink értelmében minden személyes szellemi alkotás az 1999. évi 

LXXVI. törvény 1§ /c. pontja szerint szerzői joggal védett termék. Ezek különösen „alkotások” 

ezen általános szerződési feltételek, jelen Applikációba feltöltésre került képek, grafikák, 

címkék, logók, videók, audio fájlok értelmében, “Tartalom ” ezen általános szerződési 

feltételek értelmében a platformon található összes mű, megjegyzés, aktuális jelentés és egyéb 

információ. 



2. Ezen általános feltételek értelmében a „felhasználók” a fogyasztók és a vállalkozók is. Az 

üzleti feltételek értelmében a fogyasztók természetes személyek, akik jogi ügyletet kötnek 

olyan célból, amelyet sem üzleti, sem szakmai tevékenységüknek nem lehet tulajdonítani. A 

vállalkozók az üzleti feltételek értelmében természetes vagy jogi személyek, vagy jogi 

személyiséggel rendelkező társaságok, amelyek kereskedelmi vagy önálló vállalkozói 

tevékenységet folytatnak. 

3 Teljesítmény-előírások 

1. A platformon történő bejelentkezés, a platform használata és a tartalom létrehozása, beleértve 

az egyéb tartalmak kiegészítéseit és megjegyzéseit, ingyenes  

2. Jelen platform olyan internet alapú Applikáció, amelyen a felhasználók szabadtéri 

tevékenységeket tervezhetnek és kereshetnek. A szolgáltató rendelkezésre bocsát elektronikus 

eszközöket (pl. Route Planner, Tour Finder, online térképek stb.), Amelyekkel a felhasználók 

túrákat tervezhetnek, megtalálhatnak túra célpontokat. 

3. A felhasználó ingyenes regisztrációjára van szükség a platform használatához. A platform 

használata csak a jogszabályok és ezen általános szerződési feltételek által megengedett. 

4 Regisztráció 

1. Az Applikáció a Google Play és App Store regisztrált felhasználói számára elérhető és 

az áruházakból letölthető alkalmazás.  

2. További bejelentkezés nem szükséges, a letöltött alkalmazást a felhasználók a szükséges 

beállítások megtétele után használhatják. 

3. . A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás használatát bizonyos előfeltételek 

alapján előre meghatározza, például a regisztrációs adatok ellenőrzésére vagy a pozitív 

vagy negatív értékelések számára. 

6. Szerződéses időtartam 

1. A felhasználó és a Szolgáltató közötti szerződés határozatlan időre jön létre. A szerződést 

bármelyik fél bármikor írásbeli formában felmondhatja. 

2. Ez nem érinti a felhasználói fiókok blokkolásának jogát. 

3. A felhasználó a szolgáltató számára a platformon feltöltött művek (pl. Szövegek, képek, 

grafikák, márka- és vállalati logók, videók, audiofájlok, turné geometriák) felhasználásának 

nem kizárólagos, szöveges, térbeli és időbeli korlátlan jogát biztosítja a szolgáltató által 

üzemeltetett minden weboldalon, ingyen, a szükséges gyakorisággal, valamint szövegesen, 



térben és időben korlátlanul. A szolgáltató jogosult a művek bemutatására, közzétételére, 

sokszorosítására, terjesztésére, bérbeadására és digitalizálására online és offline hálózatokon. 

Ezenkívül a szolgáltatónak joga van elektronikusan menteni, hozzáférhetővé tenni a belső és 

külső felhasználók számára, és szokásos reklámcélokra felhasználni. 

4. A szolgáltató megkapja a jogot, hogy a művet az alkalmazásában, az RSS-hírcsatornákban, 

a keresőmotorokban és az API-n keresztül nyilvánosan elérhetővé tegye . 

5. A szolgáltató köteles megszokott szerzői jogi értesítést csatolni. Ezenkívül a felhasználónak 

lehetősége van különféle Creative Common licencek közül választani a tartalom 

felhasználására képek, videók és grafikák feltöltésekor. A helyes címkézés a felhasználó 

felelőssége. 

6. A platform szolgáltatója és felhasználója jogosult a művek szerkesztésére, lerövidítésére és 

módosítására a szerzői jogok teljes tartalma alatt. 

7. Tartalom-felhasználási licenc 

1. A felhasználók magán célokra használhatják a tartalmat. Másolatok (a túrák nyomtatott 

verzióinak) létrehozása csak magáncélokra engedélyezett. Ezek az engedélyek csak akkor 

érvényesek, ha a tulajdonjogi megjegyzések (szerzői jogi közlemények, jóváírások a 

fotósoknak és a szerzőknek), valamint a márkák, logók és nevek változatlanok maradnak. 

2. Minden további felhasználás (pl. Másolás kereskedelmi célokra, archiválás, harmadik félnek 

történő átadás, harmadik fél általi felhasználás és szerkesztés saját vagy harmadik fél céljaira, 

nyilvános kiadás, fordítás, módosítás stb.), Különösen szerkesztői vagy kereskedelmi 

felhasználás csak a szolgáltató írásos beleegyezésével engedélyezett. 

8. Tartalomminőség 

1. Minden közzétett tartalomnak segítenie kell a felhasználókat a szabadtéri tevékenységeik 

megtervezésében és a természetjárásban. Annak biztosítása érdekében, hogy minden közösségi 

tag biztonságosan megérkezzen az Applikáció segítségével tervezett turisztikai célpontra, 

fontos, hogy minden felhasználó előzetesen tájékozódjon a túralehetőségekről és tartsa be a 

közlekedésre és túrázásra vonatkozó biztonsági előírásokat a túra megkezdésekor. 

2. Az applikáció oktatási és szórakoztatási céllal került létrehozásra. Az applikációnak nem 

célja a teljeskörű információ-átadás.  

9. Illegális tartalom 



1. A felhasználó kötelessége, hogy ne hozzon létre illegális tartalmat és ne tegye közzé a 

platformon. Különösen a felhasználó nem terjeszthet olyan tartalmat (nevezetesen alkotásokat), 

amely törvénybe ütköző. 

 sértő, rágalmazó, függetlenül attól, aki érintett; 

 pornográf, erőszak, visszaélésszerű, erkölcstelen  

 indokolatlan zaklatás más felhasználók számára, különösen spam útján,  

 szerzői jog, védjegy, szabadalmi jog, használati modell vagy regisztrált formatervezési 

törvény oltalma alatt áll, anélkül, hogy erre jogosult lenne; vagy 

 szándékosan provokál  

2. Ezenkívül a felhasználó nem terjesztheti, vagy nem teheti nyilvánosan közzé a platform vagy 

a felhasználók tartalmát, kivéve, ha a terjesztést és a nyilvános átruházást a platformon való 

felhasználás céljaira szánták, vagy ha más felhasználók beleegyeztek a terjesztésbe. A 

szolgáltató fenntartja a jogot az ilyen linkek törlésére. Tilos olyan hamis ajánlatok létrehozása, 

amelyeknek egyetlen célja a szolgáltatók platformon kívüli népszerűsítése vagy értékelések 

beszerzése. A felhasználók nem használhatják a platformot önpromóciós célokra. 

10. A Szolgáltató felelőssége 

1. A szolgáltató a jogszabályi rendelkezések tekintetében az alábbi kivételekkel felel: 

Amennyiben a felhasználónak okozott kár az adatvesztésből származik, a szolgáltató nem felel 

érte, amennyiben a kárt a felhasználó elkerülte volna az összes vonatkozó adatának mentése 

egy teljes adatmentés mellett. A szolgáltató nem felelős a szerződésre jellemző, előre nem 

látható károkért. 

2. A szolgáltató nem felel a közzétett tartalom pontosságáért, teljességéért, megbízhatóságáért, 

típusáért, minőségéért vagy hitelességéért. Ezek a tartalmak nem képviselik a szolgáltató 

véleményét.  

3. A szolgáltató nem vállal felelősséget a túrainformációk, leírás, térképek, GPS-sávok, 

navigáció, kockázati lehetőségek (pl. túrabalesetek, stb.) az elérhetőségért, pihenőhelyekért, az 

időjárásért stb. Az Applikációban ajánlott és létrehozott túrán való járás és vezetés minden 

felhasználó saját felelősségére történik. 

11. Adatvédelem 

1. A felhasználói adatok felmérése arra szolgál, hogy felhasználóbarát, hatékony és takarékos 

internetes ajánlatot kínáljon. 

2. A magánélettel és az adatvédelemmel kapcsolatos minden információ megtalálható a 

szolgáltató adatvédelmi politikájában 



3. A szerződés megkötésével a felhasználó beleegyezik abba, hogy elolvasta az adatvédelmi 

irányelvet, és elfogadja azt. 

12. Funkciómódosítás, szerződéskötés 

1. A szolgáltató fenntartja a jogot az egyes szolgáltatások folyamatos szerkesztésére, 

frissítésére, kiterjesztésére, korlátozására vagy törlésére. 

13. Az Általános Szerződési Feltételek módosítása 

1. Ezek az általános feltételek a módosítást bármikor fenntartják. 

2. A módosításokat és az új általános feltételeket e-mailben közöljük. Az új általános szerződési 

feltételeket elfogadottnak kell tekinteni. A kifogást írásban kell benyújtani. A szolgáltató e-

mailben külön jelöli a visszavonás lehetőségét, időszakát, formáját és a mulasztás 

következményeit. 

14. Záró rendelkezések 

1. A felhasználó és a szolgáltató közötti szerződéses viszonyra, valamint az általános szerződési 

feltételekre a magyarországi polgárjogi törvények vonatkoznak.  

 


