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Általános Felhasználási Feltételek 

I. Általános információk 
 

1. Jelen ÁFF tárgyát képező weboldal címe: https://regnum.hu (a továbbiakban: Honlap) 

2. A Honlap üzemeltetője:  

Név: Regnum Marianum Katolikus Közösség Egyesület 
Székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 50. 
Cégjegyzékszám: 01-02-0003718 
Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék 
(a továbbiakban: Egyesület) 

Az Egyesület elérhetősége: 

Székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 50.  
Levelezési cím: 1053 Budapest, Veres Pálné u. 10.  
E-mail: info@regnum.hu  
Tel/fax.: 06-1-266-9697  

3. Felhasználó: Az a természetes személy, aki a Honlapra belép, illetve azon regisztrál és a 

Honlapon elérhető funkciót vagy szolgáltatást használja, illetve igénybe veszi. 

 
II. Felhasználás általános feltételei és rendelkezései 

 
1. Felhasználó a Honlap látogatásával, a Honlap valamely funkciójának igénybe vételével 

elfogadja jelen felhasználási feltételeket. 
2. A Honlapon található minden képi, szöveges és egyéb tartalom, illetve azok elrendezése, 

valamint a Honlapon megjelenített védjegyek, logók, karakterek, valamint minden, a 
Honlapon megjelenő szellemi alkotás szerzői jogi, védjegy-, illetve egyéb szellemi 
alkotáshoz fűződő jogi oltalom alatt áll, és azokat kizárólag az Egyesület jogosult használni. 

3. A Felhasználó jogosult a weboldalon böngészni, valamint az annak tartalmából készült 
kivonatokat nyomtatás, merevlemezre mentés útján, illetve más személyeknek történő 
továbbítás céljából magáncélra többszörözni. A Honlap tartalma a szerzői jogról szóló 1999. 
évi LXXVI. törvényben meghatározott szabad felhasználási eseteken kívüli módon, 
terjedelemben és mértékben nem használható fel, és a Felhasználó a Honlap látogatása, 
használata során köteles a szerzői jogi törvény szabályait betartani. 
 

III. Adatok pontossága, időszerűsége és teljessége 
 

1. Az Egyesület minden ésszerű erőfeszítést megtesz a Honlapon található adatok 
pontosságának és teljességének biztosítása érdekében, nem vállal felelősséget a Honlapon 
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található adatok, információk esetleges pontatlanságából vagy hiányosságából eredő 
bárminemű kárért. A Felhasználó a Honlapon elérhető anyagokra, információkra kizárólag 
saját felelősségére hagyatkozhat. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalon 
található anyagok, információk és adatok esetleges változásainak figyelemmel kísérése 
szintén saját felelőssége. 

2. A Honlapon megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, 
azok teljességéért, pontosságáért és az ebből eredő bármilyen kárért vagy költségért az 
Egyesület felelősséget nem vállal. Az Egyesület nem tartozik felelősséggel azokért az 
esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a Honlap 
használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, 
üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, 
illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy 
rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak. 
 

IV. Automatikus gyűjtött adatok 
 

1. A Honlap látogatása során egy vagy több cookie - azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó 
kis fájl - küldhető a Felhasználó számítógépére, amelyek révén annak böngészője egyedileg 
azonosítható lesz. Ezeket a cookie-kat csak egyes aloldalak látogatása esetén küldi el 
rendszer a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának 
tényét és idejét tárolja a Honlap, semmilyen más információt nem. A külső szolgáltatók, 
közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már 
látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a 
Felhasználónak külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. 

2. A cookie-kra és azok alkalmazására külön az Egyesület Cookie Kezelési Szabályzata 
vonatkozik, amely a Honlapon elérhető. 
 

V. ÁFF elfogadása, személyes adatok védelme 
 

1. Az Egyesület honlapjának látogatása semmilyen regisztrációhoz nem kötött, azon keresztül a 
Felhasználó személyes adatait nem adja meg, ugyanakkor lehetőség van a Honlapon 
regisztrált Felhasználóként belépni. Ekkor azon Felhasználók, akik a Honlapon regisztrálnak, 
a regisztráció során magukra nézve kötelezőnek fogadják el a jelen ÁFF-et és ezzel 
egyidejűleg az Egyesület Adatvédelmi Szabályzatát. 

2. Felhasználók a jelen ÁFF és az Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával hozzájárulnak ahhoz, 
hogy a Honlapon megadott és kezelt személyes és egyéb adataikat az Egyesület a jelen ÁFF-
nek és az Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelő célból, módon és mértékben kezelje. 

3. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlapon csak akkor jogosult regisztrálni, ha a jelen 
ÁFF-et és az Adatvédelmi Szabályzatot magára nézve kötelezőnek fogadta el. 
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VI. Szavatosság és felelősségkorlátozás 
 

1. Felhasználó saját és kizárólagos felelőssége mellett használja a Honlapot. 
2. Az Egyesület fenntartja a jogot, hogy a Honlap bármely részéhez vagy egészéhez, illetve 

annak bármely funkciójához való hozzáférést előzetes értesítés nélkül bármikor korlátozza, 
felfüggessze, vagy megszüntesse. 

3. Az Egyesület nem vállal felelősséget a Honlap használata, a Honlaphoz történő hozzáférés, 
vagy bármely anyag Honlapról való letöltése következtében a Felhasználó számítógépét 
vagy más tulajdonát érintő vírusfertőzés miatt bekövetkező esetleges kárért, veszteségért. A 
Felhasználók bármely anyagot saját felelősségükre töltenek le a Honlapról. 
 

VII. Karbantartás 
 

Az Egyesület a Honlapot a saját döntési jogkörében, általa meghatározott időközönként, módon, 
tartalommal és gyakorisággal tartja karban és frissíti. 
 

VIII. Panaszkezelés, vitarendezés 
 

1. A Honlappal kapcsolatos panaszokat az Egyesülethez írásban, postai úton, illetve 
elektronikus levélben (e-mailben) lehet bejelenteni az Egyesület jelen ÁFF I. 2. pontjában 
meghatározott valamely elérhetőségén. 

2. Írásbeli panasz benyújtása esetén a panaszt az Egyesület 30 napon belül kivizsgálja és 
írásban érdemi választ küld a panaszt tevő Felhasználó részére. Amennyiben az Egyesület a 
panaszt elutasítja, köteles azt megindokolni.  

3. A panasz elutasítása esetén a Felhasználó a saját lakóhelye szerint illetékes megyei 
kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testülethez, ennek hiányában a 
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testülethez 
fordulhat. Ezen túlmenően pedig a Felhasználó lakóhelye vagy Budapest Főváros 
Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez.  
 

IX. Záró rendelkezések 

1. Az Egyesület saját döntési jogkörében eljárva egyoldalúan jogosult jelen ÁFF-et bármikor 
bármely módon módosítani, amelyről a Felhasználókat előzetesen értesíteni az Egyesület 
Adatvédelmi Szabályzatában meghatározott módosításra vonatkozó rendelkezéseknek 
megfelelően. Bármely ilyen módosítást az Egyesület a Honlapon közzétesz. 

2. Jelen ÁFF az Egyesület általi közzététel napján lép hatályba. 
 

Budapest, 2018. május 21. 
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