
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 
Az Inspekció 99 BT. (cgjsz.: 07-06-008656 - továbbiakban: Szolgáltató) az általa nyújtott szolgáltatások 
vonatkozásában a szerzői jogi védelmet fenntartja: a szolgáltatások tartalmának másolása, továbbadása, 
továbbhasznosítása, terjesztése, a szolgáltatásokat jog- illetve szerződésszerűen igénybe vevőn (továbbiakban: 
Partner) kívüli felhasználása, harmadik személyek számára elérhetővé tétele, a tartalom kereskedelmi forgalomba 
történő hozatala nem megengedett; a nyújtott szolgáltatásokban lévő információk, eljárások és megoldások 
további felhasználása – beleértve a részben vagy egészben történő reprodukálást is – csak a Szolgáltató előzetes 
írásbeli engedélyével történhet. Élő rendezvényeken kép- illetve hangfelvétel készítéséhez Szolgáltató nem járul 
hozzá; papíralapú illetve elektronikus anyag kiadására csak külön így meghirdetett rendezvény esetében kerül sor. 
A nyújtott szolgáltatásokban foglaltak nem minősülnek jogi, számviteli, üzletviteli tanácsadásnak, tájékoztató 
jellegűek, nem feltétlenül teljeskörűek, egyes részeiben pedig a Szolgáltató álláspontját-véleményét tükrözik – a 
nyújtott szolgáltatásokban foglaltak alapján (ide értve az írásos anyagok sajtóhibáit is) Partnert, és bármely 
harmadik személyt ért esetleges kár miatti felelősséget Szolgáltató kizárja; a nyújtott szolgáltatások használata 
kizárólag Partner felelősségére és kockázatára történik. Partner elfogadja, hogy Szolgáltató által nyújtott 
szolgáltatások felhasználásával az általa elérni kívánt cél, kiváltani szándékozott joghatás, remélt siker illetve 
eredmény nem garantálható. Kizárt továbbá Szolgáltató felelőssége egyes információk – az igénybe vett 
szolgáltatások periodicitására, lapzártára is figyelemmel - Partnerhez késve történő eljutásából fakadóan is. Az 
elektronikus periodikával kapcsolatban Szolgáltató felhívja Partner figyelmét arra, hogy az egyes számok 
elsősorban – a teljesség igénye nélkül – az aktuális változásokat tartalmazzák, így tartalmuk hatályossága utólagos, 
izolált felhasználáskor nem garantálható. Az elektronikus periodika egyes számai terjedelmének nincs minimuma. 
Partner tudomásul veszi, hogy a nyújtott szolgáltatásokban a témától független szponzorhirdetések is 
szerepelhetnek - a hirdetések és termékismertetések tartalmáért Szolgáltató felelősséget nem vállal. Szolgáltató 
üzemkörén kívüli okból (különösen internet- vagy tárhelyszolgáltató hibája, Partner hibás vagy megtelt 
postafiókja, vis maior, stb.) eredő károkért Szolgáltató felelőssége szintén nem áll fenn. Szavatossági jogok nem 
gyakorolhatók és semmilyen jogi igény nem támasztható Partner vagy bármely harmadik személy szándékos vagy 
gondatlan jogellenes vagy visszaélésszerű cselekményéből (ideértve Partner megfelelő tájékoztatási és 
együttműködési kötelezettségének elmulasztását is); a nyújtott szolgáltatás szakszerűtlen vagy nem 
rendeltetésszerű felhasználásából, alkalmazásából eredő hibák esetén. Szolgáltató szerződésszegéssel okozott kár 
során Szolgáltató és Partner között létrejött szerződés értékéig áll helyt. Partner az általa megadott személyes 
adatok kezeléséhez, a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges módon és mértékben önkéntes és kifejezett 
hozzájárulását adja – ide értve a szükség szerint igénybe vett közreműködők általi adatkezelést és adatfeldolgozók 
igénybevételét, valamint feltett kérdéseire adott válaszok anonim módon való közzétételét is. Szolgáltató Partner 
által megfizetett díjak tekintetében – hacsak a konkrét szolgáltatásra vonatkozó, Szolgáltató által adott 
tájékoztatás mást nem tartalmaz - elállási jogot nem biztosít, de az elektronikus periodika megrendelése esetén 
Partner bármikor jogosult a szolgáltatás díjvisszatérítés nélküli igénybevételét felmondani. Az elektronikus 
periodika előfizetési díja annak megrendelése illetve az előfizetés meghosszabbítása Szolgáltatóhoz történő 
beérkezési hónapjától esedékes. Tréningek, előadások, prezentációk esetében a meghirdetett rendezvény 
programváltoztatási jogát (ide értve a program - a már befizetett részvételi díjak kamat, kötbér és egyéb 
szerződést biztosító mellék-kötelezettségek, valamint bíztatási kártérítés nélküli Partnernek történő maradéktalan 
visszautalása melletti - törlését is) értesítés mellett Szolgáltató egyoldalúan fenntartja. Szolgáltató által nyújtott 
szolgáltatások csak akkor minősülnek fogyasztói szerződésnek, ha Partner önálló foglalkozásán és gazdasági 
tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy. Szolgáltató Partnerhez bármilyen 
módon eljuttatott szerződéskötési ajánlatához nincs kötve. Szolgáltató a teljesítés során önállóan dönt abban a 
kérdésben, hogy milyen módon és arányban vesz igénybe alkalmazottak, alvállalkozók, teljesítési segédek, 
közreműködők, beszállítók közreműködését, amit Partner tudomásul vesz. Partner tudomásul veszi továbbá, 
hogy a nyújtott szolgáltatások elsősorban egészségügyi szakemberekhez szólnak. Szolgáltató külön értesítés nélkül 
jogosult jelen feltételek egyoldalú megváltoztatására, mely a korábban létrejött jogviszonyok esetében is hatályba 
lép. A jelen feltételekre való hivatkozással kötött szerződésekből eredő igények egy hónapos jogvesztő határidő 
alatt érvényesíthetők. Az itt nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar Polgári 
Törvénykönyvről szóló törvény előírásai érvényesek; a felek közötti esetleges jogvita esetén pedig Partner a 
Székesfehérvári Járásbíróság kizárólagos illetékességének kikötését elfogadja. 


