
STRATÉGIAI SZOLGÁLTATÁS KONFERENCIA  
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

 
Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg a Business Conference Kft. (a továbbiakban: 
Rendező) által szervezett és megrendezésre kerülő rendezvényen (a továbbiakban: Rendezvény) az előadók (továbbiakban: 
Előadók, továbbiakban: együttesen: Szerződő Felek) Rendezvényen való részvételének általános feltételeit.  

Jelen ÁSZF rendelkezései minden esetben irányadók a Rendezvényeken való részvételre. A mindenkor hatályos ÁSZF, 
valamint az adatvédelmi és adatkezelési szabályzat a www.businessconferencebudapest.com oldalon elérhető. Rendező az 
Általános Szerződési Feltételek módosításáról külön értesítést nem küld.  

 

1. RENDEZŐ ADATAI 

Cégnév: Business Conference Kft. 
Székhely: 1026 Budapest, Júlia utca 6. 
Cégjegyzékszám: 01 09 303175 
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 
Weboldal: www.businessconferencebudapest.com 
E-mail cím: info@businessconferencebudapest.com, balazsigabriella0@gmail.com, zcsengodi@gmail.com  

2. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK 

Rendező: az 1.pontban meghatározott gazdasági társaság 

Közreműködő: a Rendező a Rendezvény létrejöttét segítő alvállalkozója. 

Előadó: a Rendezőtől a konferenciára szóló hivatalos írásos meghívóval rendelkező szakmai előadó, aki a Rendező 
által megadott témában és módon, a Rendező által, valamint az Előadó munkáltatója által jóváhagyott szakmai 
anyagot a konferencián bemutatja, előadja, ismerteti.  

Rendezvény: a Rendező által megszervezésre és megrendezésre kerülő, Stratégiai Szolgáltatás elnevezésű 
rendezvény. 

Látogató: az a természetes személy, aki a Rendezvényen, jegyvásárlással belépésre jogosultként vesz részt. 

Jogosulatlan résztvevő: az a természetes személy, aki az adott Rendezvényen anélkül vesz részt, hogy a belépésre 
érvényes jogcíme lenne  

Jegy: a Rendező által szervezett Rendezvényen részvételre jogosító, a jegyvásárlás során a Jegyvásárló részére 
bármely formában adott igazolás. 

Outline: Előadó által összeállított, pontokba szedett, rövid, tömör vázlat, mely tartalmazza Előadó által képviselni és 
előadni kívánt szakmai álláspontot, tudás- és ismeretanyagot. 

3. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA  

A jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Rendezőre, a Közreműködőre valamint az Előadóra. 

Jelen ÁSZF határozatlan időre szól.  

A Rendező jogosult a jelen általános szerződési feltételeket bármikor egyoldalúan, a Közreműködők és az Előadók 
hozzájárulása nélkül módosítani.  

4. JOGVISZONY JELLEGE 

Rendező Előadó részére a Rendezvény keretén belül, előre meghatározott témában szakmai előadási lehetőséget 
biztosít. A Rendezvény programját, tartalmát, hosszát Rendező alakítja ki és határozza meg. Rendező mindenkor 
törekszik az előzetesen kommunikált programot az előzetesen kommunikált módon tartani. Rendező fenntartja a 
jogot a konferencia tartalmának, tematikájának, helyének és idejének előzetes módosítására. Rendező a módosításról 
az Előadót haladéktalanul értesíti. A módosításból eredő többletköltségeket, károkat a Rendező nem köteles 
megtéríteni. 

A szerződés Rendező által küldött hivatalos felkérés Előadó általi írásos elfogadásával lép hatályba és a Rendezvény 
lezárásával megy teljesedésbe. A Rendezvény akkor tekinthető lezártnak, amikor a konferencia befejezését követően 
a hivatalos összefoglaló anyagokat Rendező elkészítette, de legfeljebb a Rendezvényt követő 60.napon. 

5. FELKÉRÉS 

Rendező az Előadó e-mail postafiókjába küldött e-mailben hivatalosan felkéri Előadót, hogy a Rendezvényen a 
Rendező által megadott témában, módon, időben és időtartamban ismertesse a témához kapcsolódó szakmai 
álláspontját. Előadó felkérése hivatalosnak minősül a Rendező 1.pontban megadott e-mail címéről küldött 
meghívóval, továbbá a felkérés hivatalosan elfogadottnak minősül Előadó felkérést fogadó e-mail postafiókjából 
indított elfogadó levéllel, továbbá Rendező postacímére címzett, Előadó aláírásával (cég esetén cégszerű aláírásával) 
ellátott írásos elfogadó levéllel. A szerződés Rendező által küldött hivatalos felkérés, Előadó általi, fent részletezett 
módú írásos elfogadásával lép hatályba és a Rendezvény lezárásával megy teljesedésbe. A Rendezvény akkor 
tekinthető lezártnak, amikor a konferencia befejezését követően a hivatalos összefoglaló anyagokat Rendező 
elkészítette, de legfeljebb a Rendezvényt követő 60.napon. A Rendezvényen kizárólag Rendező által felkért előadók 
vehetnek részt. A felkérés nem átruházható. 

6. RÉSZVÉTEL A RENDEZVÉNYEN 



Előadó a felkérés elfogadását követően,  Rendező által megadott határidőig, Outline formájában, előzetesen egyezteti 
Rendezővel az általa képviselt és előadni kívánt szakmai álláspontot, tudás- és ismeretanyagot. Az előzőeket érintően 
– amennyiben Előadó az általa képviselt szervezet, vállalat munkavállalója – Előadó köteles beszerezni munkáltatója 
írásos hozzájárulását arról, hogy a Rendezvény keretén belül a fentieket munkáltatója nevében képviselheti, 
előadhatja. Ennek felelőssége Előadót terheli. 

Rendező a Rendezvényt megelőzően egyeztetési megbeszélés(eke)t szervez az általa felkért Előadók számára, ahol 
az általuk összeállított Outline-okat megbeszélik, több előadó esetén ezeket összehangolják, az előadás(ok)ban és a 
teljes konferencia viszonylatában a szakmai összhangot megteremtik. Előadó minden tőle telhetőt megtesz, hogy 
ezeken az egyeztető megbeszéléseken részt vegyen.  

Előadó köteles a Rendezvényen megjelenni az őt érintő előadás megkezdése előtt legalább egy órával. Előadó 
kötelezettséget vállal arra, hogy mindenkor a társadalmi szokások és etikai szabályok szerint elvárható kulturált 
magatartást tanúsítja, a Rendezvényen való részvétel szabályait magára nézve kötelezőnek ismeri el. Előadó 
magatartásával, véleménynyilvánításával a ’Business Conference’ márkanév tekintélyét nem csorbíthatja, Rendező 
és a rendezvényen részt vevő előadók szerzői- és személyi-, továbbá a látogatók személyi jogait köteles tiszteletben 
tartani. Rendező és Közreműködői jogosultak Előadót a Rendezvény helyszínéről – felszólítást követően – 
eltávolítani, amennyiben Előadó a Rendezvényen való részvételre vonatkozó szabályoknak nem tesz eleget.  

A Rendezvény területén a Rendező vagy Közreműködői – különösen a konferencia helyszínét biztosít intézmény – 
biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. Előadó az adott Rendezvényen történő részvétellel 
kifejezetten vállalja, hogy Rendezővel vagy ezen Közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően 
együttműködik, veszélyhelyzet esetén utasításaikat követi.  

Előadó köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amellyel mások 
személyiségi jogait, életét, egészségét, és/vagy testi épségét veszélyeztetheti és/vagy sértheti. Valamint tudomásul 
veszi, hogy köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, mellyel más személyek, intézmények, szervezetek, 
vállalkozások jó hírnevét veszélyezteti. 

Előadó tudomásul veszi, hogy a Rendezvényen hang- és képfelvételt kizárólag Rendező, vagy Rendező által ezzel 
megbízott Közreműködő készíthet. Ennek megfelelően Előadó a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten 
hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag 
kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Rendezvényen résztvevő közszereplőnek vagy közismert 
személyiségnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak 
készítője Előadó tekintetében térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos 
felhasználási jogosultságot szerez.  

A Rendező által kifejlesztett anyagok szerzői jogvédelem alatt állnak, így annak felhasználására kizárólag Rendező 
írásbeli hozzájárulásával van lehetőség. 

Előadó kizárólag a Rendező előzetes írásos hozzájárulásával jogosult a Rendezvényeken hang- és képfelvétel 
készítésére. Előadó az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, ellenérték fejében nem hasznosíthatja, 
illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja. A Rendezvényen résztvevő más résztvevőket nem 
nevesíthet, személyiségi jogaikat nem sértheti. 

Előadó a Rendezvényen való részvételért cserébe anyagi ellentételezésre nem tart igényt. 

A Rendezvény területén a Rendező előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi, 
politikai vagy reklámtevékenység folytatása. 

A Rendezvényen a Rendező által szervezett eseménnyel össze nem függő bármilyen demonstráció tilos.  

7. SZAVATOSSÁG 

Előadó teljes mértékben felelős mind polgári jogi, mind büntetőjogi értelemben az általa a Rendezvény keretében, 
vagy azzal összefüggésben okozott károkért, mind a Rendező, mind a más előadók, mind harmadik személyek 
tekintetében.  

Rendező kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet bármely, Előadó jogellenes tevékenysége vagy 
mulasztása okozott, bármely előadónak vagy harmadik személynek.  

A Rendezvényen kívül, oda és visszaút alatt esetlegesen keletkező káresemények tekintetében Rendezőt felelősség 
nem terheli, ezek nem esnek Rendező felelősségi körébe, mivel Rendező kizárólag a Rendezvények helyszínén 
bekövetkező káresemények kapcsán vonható felelősségre, a jelen ÁSZF-ben írt feltételek fennállása esetén.  

8. SZERZŐI JOGOK 

A Rendező által üzemeltetett honlapon, az online és offline médiában, valamint a Rendezvényen megjelenő 
védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok a Rendező kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen 
megjelöléseket, a kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül Előadó, valamint egyéb harmadik személyek 
bevételszerzési céllal semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik és nem tehetik 
közzé. 

A Rendező korlátozás nélkül jogosult Előadó észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, 
közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, 
hogy ezért Előadónak bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.  

A Rendező jogosult a Rendezvényen résztvevő által nyilvánosan közölt megjegyzések eltávolítására vagy 
eltávolításuk kezdeményezésére, amennyiben az ilyen megjegyzés a ’Business Conference’ márkanév tekintélyét 
sérti vagy súlyosan veszélyezteti, a közízlésbe vagy a közerkölcsbe ütközik. Az ilyen megjegyzéssel okozott kárért 
való felelősség a Rendezőt nem terheli.  

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 



Jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében a magyar jogszabályok irányadók. A jelen ÁSZF-ben nem 
szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók. 
Jelen általános szerződési feltételek 2017. Szeptember 30. napján lépnek hatályba, és visszavonásig érvényesek.  

 


