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INFI RISK Biztosítási és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 

Felhasználási Feltételek – Jogi nyilatkozat 

 

Az INFI RISK Biztosítási és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, továbbiakban INFI RISK 

Kft. (székhely: 1048 Budapest, Farkas-erdő utca 15. 10. em. 30.; cégjegyzék száma: 01-09-304792; iroda: 

1131 Budapest, Dolmány utca 5-9., 2/7.) által üzemeltetett https:/www.infirisk.hu URL alatt elérhető 

weboldal, a továbbiakban Portál felhasználási feltételei. 

A Portál üzemeltetője (továbbiakban Üzemeltető), valamint tulajdonosa (továbbiakban Tulajdonos) az INFI 

RISK Kft., A Portál szolgáltatója: Webnode Kft. 

A Portál használatának megkezdésével valamennyi Felhasználó ráutaló magatartással, mindenféle korlátozás 

és fenntartás nélkül elfogadja az alábbiakban meghatározott Felhasználási Feltételeket és szabályokat. A 

Portál használata kizárólag e feltételeknek és szabályoknak megfelelően történhet. Amennyiben a 

Felhasználási Feltételt a Tulajdonos a jövőben módosítja, a változásokat a Portálon közzéteszi, és a 

módosításra a Felhasználók figyelmét felhívja. 

 

A Portál felhasználásának feltételei 

1. Portál megjelenítésére, működésére vonatkozó grafikai, design, szoftveres és egyéb megoldások, a 

Portálon feltüntetett, felhasznált szövegek, információk, adatok, táblázatok, audiok, videók, elemzések, 

képek, ikonok, logók, védjegyek, domain nevek és egyéb megjelölések, s megjelenési formák a 

Magyarországon hatályos jogszabályok és nemzetközi szerződések, valamint egyezmények által biztosított 

keretek között jogvédelemben részesülnek. A Társaság kizárólagos szellemi tulajdonát képezik, s azok 

tekintetében minden vagyoni jog kizárólag a Tulajdonost illeti meg. A fentiek – nem kizárólagos módon – 

kiterjednek például az oldalak formai és tartalmi szerkezetére; az oldalakon található szövegekre, 

táblázatokra, adatokra; az oldalba beágyazott kisalkalmazások (kalkulátorok, adatokat megjelenítő 

alkalmazások, stb.) megjelenési megoldására, kialakítására, működési megoldására, grafikájára; a tartalmi 

elemek elnevezésére, színelrendezésére, stb. 

2. A Portálon elérhető tartalom – kivéve, ha a Portál adott része ezzel ellentétes utalást vagy megjegyzést 

tartalmaz – a Tulajdonos szellemi alkotásának, szerzői jogvédelmet élvező művének minősül, valamint a 

Tulajdonos külön kifejezett írásbeli engedélye nélkül kizárólag a vonatkozó jogszabályi előírásoknak 

megfelelően – akár online, akár nyomtatott vagy bármilyen egyéb mód esetében – használható fel. A 

felhasználáshoz a Tulajdonos kizárólag magáncélra járul hozzá, mely jövedelemszerzés vagy 

jövedelemnövelés célját sem közvetlenül, sem közvetett módon nem szolgálhatja. 

3. A magáncélú felhasználás körében a Portál Felhasználója jogosult a Portál online használatára és a Portál 

egyes részeinek a Felhasználó által az Internet hozzáféréshez használt számítógépe merevlemezén, külső 

adathordozóján történő rögzítésére, vagy kinyomtatására. A Portál Felhasználója kifejezetten nem jogosult az 

adott tartalom e módon többszörözött részének az újrafelhasználására, bármilyen eszközzel történő 

terjesztésére. Nem jogosult továbbá bármely formában történő másolására, átvételére, adatbázisban történő 
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tárolásának letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba hozatalára, sem ellenérték fejében, sem 

pedig e nélkül. 

4. A Portál tartalmának a fentieken túlmenő másolásához, többszörözéséhez a Portál tartalmának harmadik 

személyek által történő saját tartalomként történő feltüntetéséhez a Tulajdonos nem járul hozzá. A Portál 

bármelyik elemének, illetve bármely részének közzététele csak a törvényi előírások betartása alapján történő 

teljes hivatkozások és linkek útján történhet. A Portál Tulajdonosa a tartalom egyes részeinek a nemzetközi 

és hazai jogvédelemre és publikálásra, a szerzői jogok tiszteletben tartására vonatkozó közzétételi szabályok 

betartásával, illetve a szerző és forrás megjelölési, feltüntetési szabályok megfelelő alkalmazásával történő 

hivatkozásokat és publikálásokat engedélyezi. A Weboldalon található képeket a Felhasználó a szerzői 

jogosult engedélyével használhatja fel. Előbbi engedélye nélkül történő felhasználásuk sérti a szerzői és a 

személyiségi jogok védelméről szóló jogszabályokat. A jelen pontban foglaltak megsértéséért a Felhasználó 

feltétlen és korlátlan büntetőjogi felelősséggel tartozik. 

5. A Tulajdonos a Felhasználók által a weboldalaira küldött tartalomért fennálló felelősségére az 

elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései, valamint a hatályos törvények az irányadóak. 

Ilyen tartalmak lehetnek például, de nem kizárólagosan a Felhasználó által írt kérdések, Felhasználó által írt 

hozzászólások, stb. 

6. A Portál használatával a Felhasználó vállalja, hogy az általa bármilyen módon felvitt tartalom nem 

tartalmaz szándékosan hibás adatokat, nyilvános közlésre alkalmatlan, valamint harmadik személyek jogait 

sértő, illetve önmagában bűncselekményt megvalósító részeket. Felhasználó vállalja továbbá, hogy mindent 

megtesz annak érdekében, hogy a tartalom elküldése előtt eltávolítsa a vírusokat, vagy más, a szerver 

rongálására alkalmas elemeket. A Társaság nem vállal semmilyen felelősséget olyan – elsősorban 

számítástechnikai vírus, illetve külső hacker támadások okozta – károkért, amelyek a Felhasználó 

számítástechnikai berendezésében vagy egyéb tulajdonában a belépés, a szolgáltatások, a Weboldal 

használata, illetve elektronikus levelezés során keletkeztek. A Felhasználó köteles a Weboldalon található 

információk, dokumentációk letöltését megelőzően gondoskodni a megfelelő saját vírusvédelméről. 

7. A Tulajdonos az 5. pontban hivatkozott törvény rendelkezésivel összhangban, nem ellenőrzi az általa 

hozzáférhetővé tett információk tartalmát, és nem keres olyan tényeket, vagy körülményeket, amelyek 

jogellenes tevékenység folytatására utalnak. 

8. A Tulajdonos bármikor jogosult a Felhasználók által felvitt tartalmat, tartalmakat eltávolítani a 

weboldalairól. Amennyiben a Felhasználó által a Portálra felvitt tartalom, illetve annak nyilvánosságra 

hozatala harmadik személy jogait, vagy jogos érdekeit sérti, a jogsértő tartalmat elhelyező személyt 

kártalanítási kötelezettség terheli, ha harmadik személy a Tulajdonos ellen a felvitt tartalom miatt eljárást 

indít, vagy egyébként vele szemben igényt érvényesít, s a Tulajdonos a jogsértés miatt helytállni köteles. 

9. A Portál tartalmazhat olyan külső weboldalakra utaló hivatkozásokat, linkeket, amelyeket harmadik 

személyek üzemeltetnek. Az ilyen külső weboldalak böngészésére a jelen használati feltételek hatálya már 

nem terjed ki. Kizárólag a Portál Felhasználójának felelőssége, hogy a külső weboldalak meglátogatásakor 

az adott webhely használati feltételeit megismerje és elfogadja. 

10. A Portál Tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a külső weboldalakon elérhető tartalomért. A 

külső weboldalakra vezető hivatkozás nem jelenti automatikusan azt, hogy a Tulajdonos támogatja az oldalt, 

vagy az ott elhelyezett információkkal részben, vagy egészében egyetért. .A Weboldal tartalmazhat olyan 

internetes weboldalhoz történő, a Társaságtól független kapcsolódásokat, hiperlinkeket, amelyek harmadik 

személyek gondozásában állnak. Ezek tartalmáért a Társaság semmilyen felelősséget nem vállal, így 

különösen az idegen weboldalakon, illetve weboldalakkal elkövetett jogszabálysértésekért, az okozott 

károkért. 

11. A Weboldal tartalma nem minősül semmilyen formában teljes körű ismertetőnek, sem ajánlattételnek 

vagy bármilyen üzleti vagy magán célú, egyoldalú nyilatkozattételnek, tisztán tájékoztatási szándékkal 
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készült. A Társasággal szemben szerződéskötési, kártérítési vagy egyéb anyagi igényt semmilyen módon 

nem alapoznak meg a Weboldaldalon esetlegesen felmerülő pontatlanságok, esetleges hiányosságok. A 

Társaság az ezekkel kapcsolatos helytállási kötelezettségét kizárja.  

12. Társaság mindent megtesz annak érdekében, hogy a 11. pontban említett esetleges hiányosságok és/vagy 

pontatlanságok ne forduljanak elő, illetve minél előbb megtörténjen ezek korrigálása.  

13. A Weboldal üzemeltetése során használt informatikai rendszer megfelelőségének ellenőrzése érdekében 

a Társaság az elvárható gondossággal járt el. Tekintettel azonban arra, hogy az üzemeltetés külső szolgáltató 

bevonásával történik, ezért annak pontosságáért, megbízhatóságáért valamint teljességéért, az adott célra 

való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért a Társaság semmilyen 

felelősséget nem vállal. A Weboldalon megismerhetők a Társaság szolgáltatásai, a Weboldalon megadott 

információk azonban kizárólag tájékoztató jellegűek, nem minősülnek a szolgáltatások részletes 

ismertetésének. A Weboldalon látható, elérhető, letölthető bármilyen dokumentáció és/vagy információ nem 

tekinthető ajánlattételnek. 

14. A Felhasználót feltételen és korlátlan felelősség terheli mind a Társasággal, mind harmadik személlyel 

szemben a Felhasználó által szolgáltatott adat, információ valóságtartalmáért és jogszerűségéért.  

15. Tiltott azoknak a rendszereknek vagy megoldásoknak a használata, amelyek a Weboldal üzemeltetéséhez 

használt szerverek leállását célozza meg, vagy azt eredményezheti, továbbá amely egyéb módon 

veszélyeztetheti vagy veszélyezteti a Weboldal működtetését. 

16. A Felhasználó a Felhasználási Feltételek bármely rendelkezésének megsértéséből eredő károkért 

korlátlan helytállási kötelezettséggel, felelősséggel tartozik. 

 

Adatkezelés 

1. A Weboldalon található űrlapokkal, vagy egyéb módon megadott kapcsolat felvételi lehetőséggel történő 

kapcsolatfelvétellel a Felhasználó önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Társaság, mint 

adatkezelő a Felhasználó által megadott személyes adatokat (név, mobil szám, e-mail cím) a Felhasználóval 

való kapcsolattartás céljából kezelje. 

2. A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a Weboldal, illetve jelen Felhasználási Feltételek tartalmát 

bármikor megváltoztassa. Az aktuális, mindenkor hatályos Felhasználási Feltételekről a Felhasználó a 

Weboldal „Felhasználási Feltételek” aloldalán tájékozódhat folyamatosan. 

3. Az adatkezelésről szóló részletes információ a Társaság „Adatkezelési Tájékoztató”-jában található, amely 

elérhető és letölthető a www.infirisk/dokumentumok aloldalon. 

 

Cookie 

1. A Társaság ún. cookie-kat, sütiket használ a Weboldalán. Ezek a webszerver által küldött, változó 

tartalmú, alfanumerikus információ csomagok, amelyek a Felhasználó számítógépén rögzülnek és előre 

meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerülnek A cookie-k állapot adatokat tárolnak az adott webhely 

különböző weblapjai közötti navigálás és a webhely későbbi meglátogatásának megkönnyítéséért. A kereső 

tárolásának célja a felhasználói élmény növelése, mert megőrzik a látogató által preferált információkat, 

amíg ő egy adott oldalon tartózkodik. A kereső nem képes a Felhasználó azonosítására, csupán arra 

alkalmas, hogy felismerje a látogató számítógépét. Fontos tudni, hogy a cookie-k nem alkalmasak 

programok futtatására vagy vírusok másik számítógépre történő eljuttatására. 

2. A Felhasználó saját internet böngészőjében letilthatja vagy engedélyezheti cookie-k telepítését a 

számítógépére. Bár valamennyi cookie elutasítása ugyan segítheti a személyes adataink védelmét, de egyes 

weboldalak használhatóságát korlátozhatja. Egyszerű böngészéshez a cookie használata, engedélyezése nem 

szükséges.  

 

Google Analytics 

http://www.infirisk/dokumentumok
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A Google Analytics fájljai a Weboldal monitorozásához szükségesek, valamint információszerzésre 

szolgálnak a Weboldal felhasználásának módjáról. Ezeket az információkat statisztikák készítésére és a 

Weboldal további fejlesztésére használjuk. A Google Analytics fájljai az információkat anonim formában 

tárolják. Részletes információért látogassa meg a www.google.com/analytics oldalt. 

 

Jogi lépések 

A Portál felhasználásának feltételeit rögzítő szabályok, valamint a Portál használatra vonatkozó 

hatályos jogszabályok megsértése esetén a Tulajdonos haladéktalanul megteszi a jogsérelem vagy 

jogszabálysértés által szükségessé tett jogi lépéseket. Polgári jogi igények esetén peres eljárást 

kezdeményez, s megfelelő esetben megindítja az elektronikus kereskedelmi törvényben szabályozott 

értesítési és eltávolítási eljárást, bűncselekmény gyanúja esetén feljelentést tesz, egyéb esetben értesíti 

az ügyben hatáskörrel rendelkező hatóságot, az eljáró szervekkel együttműködik. 

 

INFI RISK Kft., hatályos 2018. 05. 20.  
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