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Általános szerződési feltételek 

1. Bevezető rendelkezések 

− Az ittesmost.hu egy internet alapú erotikus társkereső oldal. Az oldal használatával a 
Felhasználó elfogadja az alábbi általános szerződési feltételeket (a továbbiakban ÁSZF), 
és az annak elválaszthatatlan mellékleteit képező Adatvédelmi Szabályzatot. 

− A szerződés a jelen ÁSZF szerinti tartalommal a felek között akkor jön létre, amikor a 
Látogató első alkalommal meglátogatja a szolgáltatást nyújtó weboldalt. 

− Amennyiben nem ért egyet az ÁSZF-ben vagy az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltakkal, 
vagy nem fogadja el azokat, Ön nem jogosult a honlap használatára. 

− Jelen ÁSZF az Ön (Felhasználó) és a Szolgáltató közötti kapcsolatot szabályozzák, és nem 
teremtenek semmilyen jogosultságot harmadik személy javára. 

− Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit a szolgáltatás honlapján 
keresztül történő előzetes értesítés mellett egyoldalúan módosítsa. Szolgáltató a 
weboldalán tájékoztatja a Felhasználókat az ÁSZF módosításáról. A módosított ÁSZF 
hatálybalépésének időpontja a közzététel előtti látogatók, a közzétételt megelőzően 
regisztrált Felhasználók esetében a közzétételt követő 8. nap, vagy – amennyiben ez 
korábbi – a módosított ÁSZF elfogadásának időpontja. Más esetben az ÁSZF-ben a 
szerződés létrejöttére vonatkozó rendelkezések szerinti időpontban lép hatályba a 
módosított ÁSZF.  

− A szolgáltatás nyújtója az „Itt és Most Ügyfélszolgálati Iroda”. A Szolgáltató elektronikus 
elérhetősége:……………………………….. 

2. A szolgáltatás 

− A szolgáltatás internetes hálózaton keresztül elérhető informatikai rendszerben a 
Felhasználók számára lehetőséget teremt erotikus tartalmú társkereső adatlapok, 
képek, értékelések, hozzászólások elhelyezésére, amelyeket a Felhasználók internetes 
kapcsolaton keresztül szabadon böngészhetnek.  

3. A Felhasználó 

− A szolgáltatást csak a 18. életévüket betöltött természetes személyek vehetik igénybe. 
− A honlap használatával a Felhasználó szavatol azért, hogy az életkori követelménynek 

megfelel. 
− Amennyiben a Felhasználót jogerősen elítélték zaklatásért vagy szexuális 

bűncselekményért és még az elítéléshez fűződő hátrányos jogkövetkezmények hatálya 
alatt áll, a szolgáltatást nem veheti igénybe. A szolgáltatás igénybevételével a 
Felhasználó szavatol azért, hogy nem áll e jogkövetkezmények hatálya alatt, azonban a 
Szolgáltató ezt semmilyen körülmények között nem ellenőrzi, és ezzel kapcsolatban 
semmilyen adathoz nem fér hozzá. Amennyiben a Felhasználó országának joga ilyen 
korlátozást nem tesz lehetővé, úgy ez a kitétel nem vonatkozik rá. 

− A Felhasználó szavatol azért, hogy szerződéskötési képessége nem esik korlátozás alá. 
− A Felhasználó lehet Regisztrált Felhasználó (Hirdető), és Regisztráció nélküli Felhasználó 

(Látogató). 
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3.1. A Látogatók jogai és kötelezettségei 

− Ingyenesen és szabadon használhatja a honlapon a számára elérhető valamennyi 
funkciót. 

− Tartózkodik a honlap rendeltetésellenes használatától. 
− Nem tesz közzé felhatalmazás nélküli kereskedelmi üzeneteket. 
− Az érintettek engedélye nélkül nem gyűjt más Felhasználókról információkat. 
− Nem kényszerít, félemlít meg vagy zaklat más Felhasználót. 
− Nem tesz közzé olyan tartalmat, amely gyűlöletbeszéd, fenyegető, erőszakra vagy más 

bűncselekmény elkövetésére ösztönző, durva vagy indokolatlan erőszakot tartalmaz. 
− Semmilyen törvénytelen, félrevezető vagy rosszhiszemű magatartásra nem használja a 

honlapot, vagy az azon elérhető információkat. 
− Nem tesz közzé olyan tartalmat, amellyel más személy jogait és személyes adatait 

sértené meg (különösen névhez vagy képmáshoz való jogát). 
− Nem tesz közzé olyan tartalmat, amivel más személyek szellemi tulajdonjogait megsérti 

(különösen szerzői jogát vagy védjegyét), és előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül a 
Szolgáltató szellemi tulajdonjogait sem használja. 

− Nem csatlakozik a honlaphoz automatikus eszközök (például harvester botok, robotok, 
spiderek, scraperek) használatával. 

− Nem vesz részt törvénytelen többszintű hálózati értékesítésben, például 
piramisjátékban. 

− Nem tölt fel vírusokat vagy más rosszhiszemű kódokat. 
− Nem kér belépési információkat, vagy fér hozzá más profiljához. 
− Tartózkodik minden olyan magatartástól, amivel a honlap megfelelő működését vagy 

megjelenését megbéníthatná, túlterhelhetné vagy gyengíthetné. 
− Tartózkodik attól, hogy másoknak az ÁSZF és egyéb szabályzatok megsértéséhez 

segítséget nyújtson. 
− A honlap használata során nem kínál fel ellenértéket szexuális cselekményért. 

3.2. A Hirdetők jogai és kötelezettségei 

− A Látogatók jogai és kötelezettségei az alábbi kiegészítésekkel a Hirdetőkre is 
alkalmazandóak. 

− Hirdetővé érvényes felhasználónév és jelszó megadásával létesített profillal válhat a 
Felhasználó. 

− Hirdető felelős a jelszava titokban tartásáért, és minden olyan tevékenységért, amely az 
általa létrehozott profil felhasználásával történik a honlapon. Hirdető a belépési adatait 
másnak nem adhatja át. 

− Kötelezettséget vállal arra, hogy más személy nevében vagy képmásával, email címével 
nem hoz létre profilt. 

− Hirdető hozzájárul ahhoz, hogy az adatvédelmi szabályzatnak megfelelően a Szolgáltató 
anonimizált formában gyűjtse, tárolja és rendszerezze a Hirdetők adatait. 

− Hirdető köteles a valóságnak megfelelő adatokat megadni a profilján. 
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− Hirdető köteles a szolgáltatásért díjat fizetni a külön közzétett „Árak” táblázat szerint, 
amelynek megfizetése a feltétele az adatlap lejárat utáni további megjelenítésének. 

− Amennyiben Hirdető fényképes adatlapot tesz közzé magáról, úgy köteles saját, valós, 
róla készült fényképet feltölteni. A feltöltött kép nem sértheti harmadik személyek jogait 
(különösen képmáshoz fűződő és szerzői jogait).  

− Hirdető kifejezetten hozzájárul, hogy a honlapon az általa feltöltött fényképek 
megjelenjenek. 

− Hirdető elfogadja, hogy a Látogatóknak joguk van értékelést írni az adatlapról. A Hirdető 
választásán alapul, hogy az értékelések az adatlapon megjelenjenek-e vagy sem. 
Szolgáltató az értékelések tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal. 

− Hirdető elfogadja, hogy Szolgáltató – különösen a Felhasználók védelme és tájékoztatása 
érdekében – jogosult az értékelések megjelenítését a Hirdető választása ellenére is 
biztosítani az adatlapon. Szolgáltató ezt a döntést indokolni nem köteles. 

− Hirdetőnek a szöveges értékelésekre joga van kommenteléssel, válaszadással reagálni. 
− Hirdető kijelenti, hogy szexuális szolgáltatást nem nyújt, illetve a profilján megadott 

információk nem utalnak ilyen szolgáltatásra. 
− Hirdető kizárólag saját elérhetőségeit jelenítheti meg az adatlapján. 
− Hirdető törekszik arra, hogy partnerkeresés közben saját és partnere egészségét, testi 

épségét megőrizze. 
− Hirdető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatónak fizetett díjat visszakövetelni nem lehet. 
− Amennyiben a Hirdető az „Árak” táblázat szerinti prémium szolgáltatásra fizet elő, úgy 

jogosulttá válik egy a Szolgáltató által megjelölt fotóstúdióban ingyenes fotósorozat 
készíttetésére. 
 

4. Szolgáltató ellenőrzési joga 
− A Szolgáltató nem ellenőrzi a felhasználói profilokat a tekintetben, hogy azok helyesek 

és nem félrevezetőek-e. Nem szavatol azért, hogy az ott szereplő információk helyesek, 
és nem vállal kötelezettséget ezek helyességének ellenőrzésére. 

− A Szolgáltató nem vállal felelősséget a feltöltött képek jogtisztaságáért, és nem 
garantálja, hogy a feltöltött kép valóban az adatlapon szereplő Felhasználót ábrázolja. 

− Amennyiben azonban Szolgáltató tudomására jut, hogy Felhasználó a fenti 
kötelezettségek valamelyikét megsértette (különösen az adatok valódiságára és mások 
jogainak tiszteletben tartására irányuló kötelezettségeket), külön értesítés és indokolás 
nélkül jogosult őt a szolgáltatásból kizárni, fényképét vagy teljes adatlapját törölni, vagy 
bizonyos részszolgáltatásokat korlátozni.  

5. Szellemi tulajdonra vonatkozó rendelkezések 

− A Szolgáltató a kizárólagos jogosultja a szolgáltatást megtestesítő honlapnak és az azt 
működtető szoftvernek. Valamennyi Felhasználó köteles tiszteletben tartani Szolgáltató 
szellemi tulajdonjogait. 

− Felhasználó a szerződés létrejöttekor jogdíjmentes, nem átruházható, nem kizárólagos, 
földrajzilag korlátlan végfelhasználói jogot szerez az ittesmost.hu honlap használatára. 
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A felhasználási jog a Felhasználó profiljának törléséig, vagy a szolgáltatás megszűnéséig 
tart. 

− E felhasználási jog kizárólagos célja az, hogy lehetővé tegye a Felhasználó számára a 
honlap által biztosított szolgáltatás használatát és az általa kínált előnyök élvezetét, az 
ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelő módon. A felhasználás módja és mértéke ezért ehhez 
igazodik, így az nem terjed ki a mű többszörözésére, terjesztésére, átdolgozására, 
sugárzására vagy sugárzásnak nem minősülő egyéb nyilvánossághoz közvetítésre.  

− Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az időről időre frissítéseket és további funkciókat 
építhet be a szoftverbe, a szolgáltatás támogatása és továbbfejlesztése céljából. 

− A Felhasználó a szoftvert nem módosíthatja, nem hozhat létre származékos művet, 
semmilyen formában nem kísérelheti meg visszafejteni a forráskódot, kivéve, ha az ilyen 
korlátozást a jogszabály tiltja, vagy ha a Szolgáltató erre írásban kifejezetten engedélyt 
ad. A mű felhasználásához biztonsági másolat készítése nem szükséges, így Szolgáltató 
kifejezetten kizárja a biztonsági másolat készítésének jogát. 

− Felhasználó nem jogosult a szoftver forráskódjának megismerésére. Felhasználó a mű 
példányának birtokába nem jut, az kizárólag a Szolgáltató szerverén található. 

− Ha a Felhasználó az ÁSZF-ben foglaltakat megsérti, a Szolgáltató bármikor jogosult 
azonnali hatállyal felmondani a felhasználási szerződést és a Felhasználó regisztrációját 
törölni. 

6. Szavatosság 

− A Szolgáltató törekszik a szolgáltatás hibamentes és biztonságos működését biztosítani, 
azt mindenkor gazdaságilag ésszerű szakértelemmel és elővigyázatossággal működteti, 
de a Felhasználó azt a saját felelősségére használja. A Szolgáltató nem garantálja, hogy 
a szolgáltatás mindig biztonságos vagy hibamentes lesz, vagy mindig megszakítás, 
késedelem vagy hiány nélkül fog működni, és nem vállal felelősséget a Felhasználó 
készülékében bekövetkezett olyan meghibásodásért, amelyek a szolgáltatás 
használatából fakadóan keletkezik. 

− A Szolgáltató a szolgáltatást adott állapotában biztosítja, bármilyen kifejezett vagy 
hallgatólagos szavatosság nélkül, beleértve, de nem kizárva az értékesíthetőségre, adott 
célra való alkalmasságra és jogkövetésre vonatkozó hallgatólagos szavatosságot. A 
Szolgáltató a jogszabályok által megengedett mértékben a szavatosság valamennyi 
formáját kizárja. 

7. Felelősség 

− A Szolgáltató nem felelős egyetlen Felhasználó online vagy offline magatartásáért sem. 
− A Felhasználó köteles minden kármegelőző és kárenyhítő intézkedést megtenni annak 

érdekében, hogy a szolgáltatás igénybevétele során esetlegesen felmerülő kártól 
megóvja önmagát. Az e kötelezettség elmulasztásából eredő károkért kizárólag a 
Felhasználó felelős. 

− A Szolgáltató nem garantálja, hogy a Felhasználó a szolgáltatás segítségével 
párkapcsolatot tud kialakítani. A szolgáltatás célja kizárólag a kapcsolatfelvétel 
megkönnyítése, ezen felül az ismerkedés minden további lépése a Felhasználón múlik. 
Az ismerkedés sikertelensége, vagy az emiatt kialakult bármilyen érzelmi csalódás vagy 
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mentális zavar (különösen a pszichés állapot romlása, elmebetegség, 
szenvedélybetegség) miatt a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, és a 
Felhasználó lemond az ezzel összefüggő esetleges későbbi igényérvényesítési jogáról. A 
Szolgáltató nem vizsgálja a Felhasználó pszichikai vagy lelki állapotát, ezért ha fennáll a 
veszélye annak, hogy az ismerkedés sikertelensége esetén nem az adott helyzetben 
általában elvárható magatartást tanúsítja, a Felhasználó érdekében javasolt a 
szolgáltatás igénybevételének mellőzése. 

− Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás segítségével bárkivel személyes kontaktusba 
kerül, azt saját kockázatára teszi. A Szolgáltató javasolja, hogy a Felhasználó tegyen meg 
minden óvintézkedést, amelyet személyi biztonsága szempontjából szükségesnek tart. 

− Ha a szolgáltatással összefüggően a Felhasználó magatartása miatt a Szolgáltató ellen 
bárki követeléssel él, a Felhasználó teljes mértékben átvállalja az ilyen követeléssel 
kapcsolatban felmerült vagyonban beállt értékcsökkenést, elmaradt vagyoni előnyt, 
költségeket (ideértve a jogi képviselő megbízási díját és az eljárási illetékeket). 
Amennyiben a Felhasználó magatartása miatt bárki a Szolgáltató ellen indít pert, a 
Felhasználó vállalja, hogy a Szolgáltató általi perbehívást elfogadja, és átadja részére a 
bizonyításhoz szükséges összes információt. 

− Habár a Szolgáltató biztosít szabályokat a felhasználói magatartásra vonatkozóan, nem 
ellenőrzi vagy irányítja a Felhasználók tevékenységét, és nem felelős a Felhasználók által 
a szolgáltatás igénybevétele során megosztott tartalomért vagy információért. A 
Szolgáltató nem felelős semmilyen sértő, kifogásolható, obszcén, törvénytelen vagy más 
kifogásolható tartalomért vagy információért, amellyel a Felhasználó találkozhat a 
szolgáltatás során. 

− Előfordulhat, hogy más Felhasználók, vagy jogosulatlan személyek (hackerek) az 
adatvédelmi intézkedések ellenére hozzáférnek és visszaélnek a Felhasználó adataival. 
A Szolgáltató nem vállal felelősséget az olyan visszaélésekért, amelyeket más 
Felhasználók vagy engedély nélküli Felhasználók követtek el a Felhasználóra vonatkozó 
információkkal kapcsolatban. 

− A Szolgáltató nem felelős semmilyen, a jelen ÁSZF-ből eredő vagy a szolgáltatással 
összefüggő vagyonban beállít értékcsökkenésért, elmaradt vagyoni előnyért, elveszett 
adatokért, vagy egyéb különleges, közvetett, esetleges vagy tapadó kárért, még ha ilyen 
károk esetleges felmerüléséről tájékoztatást is kapott. A Szolgáltató semmilyen esetben 
nem felelős az ésszerű módon előre nem látható veszteségekért vagy károkért. Jelen 
ÁSZF semmilyen mértékben nem kívánja csorbítani a Felhasználót megillető, 
jogszabályba foglalt korlátozhatatlan fogyasztói jogokat. 

− A Szolgáltató jelen ÁSZF-ből fakadó összes felelőssége nem haladja meg az egyszáz 
dollárt ($ 100) vagy azt az összeget, amit a Felhasználó az igény bejelentését megelőző 
12 hónapban a Szolgáltató részére kifizetett. Amennyiben az alkalmazandó jog nem 
engedi meg a véletlenül, gondatlanul vagy szándékosan okozott károkért való felelősség 
korlátozását vagy kizárását, a fenti korlátozás nem vonatkozik a Felhasználóra. Ilyen 
esetekben a Szolgáltató felelőssége az alkalmazandó jog által megengedett legteljesebb 
mértékben korlátozott. 

8. Jogviták 
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− A Felhasználó és Szolgáltató között felmerült bármely jogvitát a felek mindenkor 
igyekeznek békés úton rendezni. A Felhasználó vállalja, hogy ha bármilyen igényt 
támaszt a Szolgáltatóval szemben, akkor azt először peren kívül, a Szolgáltatóval történő 
kapcsolatfelvétellel kísérli meg tisztázni. 

− A Felhasználó minden, a jelen ÁSZF-ből vagy a szolgáltatás igénybevételéből eredő, vagy 
azokhoz kapcsolódó, a Felhasználó és a Szolgáltató között fennálló követelését, 
kárigényét, keresetét kizárólag – hatáskörtől függően – a magyarországi Győri 
Járásbíróságon vagy Győri Törvényszéken jogosult érvényesíteni, és vállalja, hogy 
minden ilyen követelés peres úton való rendezése céljából aláveti magát e bíróságok 
joghatóságának és illetékességének. 

− A Felhasználó és a Szolgáltató közötti bármely követelés vonatkozásában felmerült 
jogvitában Magyarország joga az alkalmazandó. 
 

9. Záró rendelkezések 
− Jelen ÁSZF képezi a teljes megállapodást a felek között, és minden korábbi 

megállapodást hatálytalanít. 
− Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése vagy rendelkezésének egy része 

érvénytelen, végrehajthatatlan, vagy azzá válna, valamint ha szerződéses hézag válna 
ismerté, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Ebben az esetben a felek 
kötelesek a mindenkori érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést, illetve a 
szerződéses hézagot olyan érvényes vagy végrehajtható rendelkezéssel helyettesíteni, 
amely a lehető legközelebb áll az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés 
szelleméhez és a felek célkitűzéseihez. 

− Ha a Szolgáltató elmulasztja az ÁSZF-ből eredő jogainak érvényesítését, az nem minősül 
jogról való lemondásnak. 

− A szerződési feltételekben történő bármilyen egyedi feltétel kikötése, vagy jogról való 
lemondás csak írásban, cégszerű aláírással ellátva készülhet. 

− A Szolgáltató ÁSZF-ből eredő valamennyi joga és kötelezettsége ingyenesen 
átengedhető egyesüléssel, felvásárlással vagy a szolgáltatás értékesítésével. 

− A Szolgáltató minden jogot fenntart, amelyet kifejezetten nem enged át a 
Felhasználónak. 

− A Felhasználó betart minden alkalmazandó jogszabályt a szolgáltatás igénybe vétele 
vagy az ahhoz való hozzáférés során. 
 

 

 


