Általános Szerződési Feltételek
/ ÁSZF /

SZEXMOST. HU

Az oldalon kifejezetten szexuális jellegű tartalmak találhatóak.
Az oldal meglátogatása 18 éven felülieknek engedélyezett.
A szexmost.hu egy erotikus weblapcsoport tagja
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Jelen ÁSZF hatálya a https://www.szexmost.hu weboldalra és jogviszonyaira terjed ki, s
ugyanitt folyamatosan elérhető.
A Társaság a nevezett szexmost.hu oldalon keresztül interneten üzemeltetett partnerkereső
szolgáltatást üzemeltet (’Szolgáltatás’), melynek következtében a regisztrált felhasználók
számára lehetőséget biztosít - a tárhelyen - saját magukról készített fényképek, videók és
egyéb saját maguk által megadott adatok közzétételére, míg más felhasználók számára
lehetőséget biztosít ezen adatok és fényképek, videók megtekintésére, azaz az adatlapok
hozzáférésére.
A Szolgáltatás az adatlapokat megtekintő és az oldalon böngésző regisztrált vagy regisztrálás
nélküli felhasználók számára ingyenes, míg az adatlapokat készítő felhasználók számára az
adatlap közzététele esetén költségtérítéses.
Az oldalon elhelyezett és közzétett tartalom a látogatók számára regisztráció nélkül
(felhasználónév, jelszó, email cím megadása nélkül) látogatható, megtekinthető, böngészhető.
Regisztrációt követően azonban a felhasználók kapcsolatba kerülhetnek egymással és
értékeléseket adhatnak le a közzétett adatlapokra, valamint más felhasználóknak lehetőségük
nyílik saját adatlapokat készíteni és közzétenni.
Kérjük, hogy látogatása előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert az oldalra
történő belépésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát és feltételeit!
Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával kapcsolatban kérdése
merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye
fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!
Jelen dokumentum magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.
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1. Társaság, Szolgáltató adatai:
A Társaság neve: Enternova Kft.
A Társaság székhelye, levelezési címe: 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 103.
A Társaság elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt
elektronikus levelezési címe: hello@szexmost.hu
Cégjegyzékszáma: 13-09-186967
Adószáma: 24892955-2-13
Társaság ügyfélszolgálati telefonszáma: +36 26 324 440

A tárhelyszolgáltató adatai: Ezit Kft.
Székhely, levelezési cím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22
Email: info@ezit.hu
Telefon:+36 1 700 40 30

2. Fogalmak
Felek: Szolgáltató és Felhasználó együttesen
Felhasználó: az oldalra érkező látogató, legyen akár regisztrált felhasználó, akár nem.
Felhasználónak minősül minden olyan személy, aki a weboldalt megnyitja, megnézi,
regisztrál vagy bármilyen formában a szolgáltatásokat igénybe veszi.
Honlap (Weboldal): a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál - url címe:
https://szexmost.hu
Szerződés (Megállapodás): Szolgáltató és Felhasználó között a Honlap szolgáltatásának
igénybevételére vonatkozó, jelen Szerződési Feltételekben foglalt előírásokat tartalmazó
megállapodás.
Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a
felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére.
Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a
sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az
internetes hozzáférést biztosító eszköz.
Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti
termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek
egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a
szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt
alkalmaznak.
Szolgáltatás: a szerződés tárgyát képező, a Honlap által lehetővé tett - felhasználók közötti kapcsolatteremtés céljából létrejött szolgáltatás, amely meghatározott ellenértéket képvisel,
amennyiben a Felhasználó személyes adatlapot kíván közzétenni.
Közzétenni: bemutatni, küldeni, terjeszteni, közvetíteni, hozzáférhetővé tenni, kiadni a
Szolgáltatásra vonatkozó bármely adatot. A „közzétett” és a „közlés” kifejezések ennek
megfelelően értelmezendők.
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Adatlap: Regisztrált felhasználóink által feltöltött, általuk megadott személyes adatokat,
információkat, fényképeket tartalmazó lap, amely a költségtérítéses Szolgáltatás
igénybevételét követően minden Felhasználó részére elérhetővé, láthatóvá válik, azaz
közzétett formában a honlapon megjelenik.
3. Az ÁSZF hatálya, elfogadása
3.1. A Felek között létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű
jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:
ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és Társaságot
illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket
és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának
feltételeit.
3.2. A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem
tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.
3.3. Ön a Honlapra történő belépés előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A
Honlapon látogatásával és/vagy regisztrált felhasználóként történő használatával Ön elfogadja
a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul a Felek között létrejövő szerződés
részét képezi.
3.3.1. Jelen Szerződési feltételek elfogadásával kijelenti és szavatol a következőkért:
- Önkéntesen, befolyástól mentesen, szabad elhatározásból regisztrál a Honlapra, a
Szolgáltatást önkéntesen, befolyástól mentesen, szabad elhatározásból veszi igénybe.
- A regisztráció időpontjában betöltötte 18. életévét.
- Nem büntetett előéletű emberi méltóság vagy más alapvető jogokkal kapcsolatos, nemi élet
szabadsága és nemi erkölcs elleni vagy szellemi tulajdonjog elleni bűncselekmény miatt, és
ilyen bűncselekményekkel kapcsolatban az ügyész nem emelt vádat.

4. Alapvető rendelkezések:
4.1. A szerződés nyelve, a szerződés formája
A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.
A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések írásba foglalt szerződéseknek minősülnek,
azokat a Szolgáltató nem iktatja.
4.2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a
magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.)
törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a
felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
4.3. A jelen ÁSZF 2020. Április 05. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A
Társaság jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat a Társaság azok
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hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi, s ezzel egyidejűleg a
Felhasználót belső üzenetbe, illetve email formájában értesíti.
A Társaság egyoldalú módosításra jogosult amennyiben:





az utolsó módosítás óta eltelt idő alatt a fogyasztói árindex változása,
a jogszabályi környezet megváltozása,
az új szolgáltatások bevezetése vagy a már meglévők megfelelő minőségének
biztosítása,
vagy a gazdasági, műszaki ill. egyéb körülményekben bekövetkezett lényeges változás
ezt indokolja.

Felhasználók a Honlap használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a Honlap használatával
kapcsolatos összes szabályozás automatikusan érvényes.
4.4. Felhasználó, amennyiben belép a Társaság által üzemeltetett weboldalra, vagy annak
tartalmát bármilyen módon olvassa, látogatja – akkor is, ha nem regisztrált Felhasználója a
Honlapnak, az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a
Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a Honlap tartalmának megtekintésére
sem.
4.5. Társaság fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon
megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon
megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása,
feldolgozása és értékesítése a Társaság írásos hozzájárulása nélkül.
4.6. Jelen ÁSZF elfogadásával Felhasználó vállalja, hogy nem bízik meg semmilyen
kijelentésben és/vagy garanciában, amelyeket nem Jelen szerződési feltételeknek megfelelően
tettek.
4.7. Fenntartjuk a felügyelet jogát, valamint a jogot arra, hogy a jelen Megállapodásban
meghatározott okokból eltávolítsunk bármely információt, fényképet, videót és/vagy bármely
más, Felhasználó által közzétett információt, adatot.
4.8. Fenntartjuk a tagfelvételi jelentkezések elutasításának, valamint a tagság
megszüntetésének jogát.
4.9. Fenntartjuk a Szolgáltatás megváltoztatásának jogát, ahogyan azt időről időre
jogszabályváltozások, vagy alkalmazandó biztonsági előírások megkövetelhetik.
4.10. A Szolgáltatás és a Weboldal kizárólag természetes személy Tagok magáncélú
felhasználására szolgál, és nem használható fel gazdasági tevékenységgel kapcsolatosan. Jogi
személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok vagy bármely egyéb
személyegyesülések nem válhatnak Tagokká, és a Szolgáltatást vagy a Weboldalt semmilyen
célra nem használhatják fel. Ugyanígy, a Tagok sem használhatják fel a Szolgáltatást
kereskedelmi-, reklám-, illetve egyéb üzleti célra, valamint harmadik személyek részére nem
adhatnak ki ilyen célokra semmilyen adatot, melyhez a Szolgáltatáson keresztül jutottak
hozzá. A Szolgáltatás vagy a Weboldal a Megállapodásban foglaltakkal ellentétes, jogellenes
vagy jogosulatlan használata – beleértve a Tagok felhasználónevének és/vagy e-mail címének
gyűjtését elektronikus vagy más formában, kéretlen e-mail üzenetek küldése és jogosulatlan
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framing céljából, vagy linkek kapcsolását a Weboldalhoz - az eset kivizsgálását, a
Megállapodás pénz-visszatérítés nélküli azonnali hatályú felmondását és a szükséges jogi
lépések megtételét vonja maga után, beleértve korlátozás nélkül a polgári és büntető peren
kívüli és peres utat is.
4.11. A jelen szerződésben foglaltak alapján a regisztrált Felhasználók felelnek az általuk
közzétett információért. Hamis, valamint jogsértő adatok közzététele a szerződés azonnali
hatályú felmondását és a Felhasználó kizárását vonja maga után.
4.12. Szolgáltató továbbá írásba foglalja, hogy korlátozottan tudja ellenőrizni a minőséget,
kompatibilitást, illetve a Felhasználók biztonságát, ennek vonatkozásában bármely, a
Honlapon közzétett közlés igazságtartalmát, teljességét, pontosságát. Eszerint Szolgáltató nem
minden esetben vizsgálja felül a Honlapon található közzétett információkat, ezért jelen
megállapodást Felhasználó annak tudatában fogadja el, hogy az ÁSZF-ben található tilalmak
ellenére a többi Felhasználó által közzétett információ pontatlan vagy megtévesztő lehet.
4.13. Tilos a Weboldalon közösülésre és minden súlyosan szeméremsértő cselekményre
(amely a nemi vágy felkeltésére, fenntartására vagy kielégítésére alkalmas, vagy erre irányul)
– akár haszonszerzés céljából, akár e cél nélkül – felhívni, vállalkozni vagy ajánlkozni, és
ilyen cselekményre a Szolgáltatást felhasználni.
4.14. A Szolgáltató kizárja felelősségét a rendszerben elhelyezett információk, adatok
hitelessége, tartalma teljessége, jogszerűsége, megbízhatósága, működőképessége vagy
rendelkezésre állása vonatkozásában. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a
Felhasználók által tanúsított magatartásért.

5. Megvásárolható szolgáltatások köre, díjfizetés
5.1. A Szolgáltatás egy része – nevezetesen az adatlapok közzététele - csak regisztrált
Felhasználók számára, díjfizetése ellenében, vehető igénybe (Adatlapok közzététele).
5.1.1. Ezen kívül az adatlap közzététele után a Felhasználóknak lehetőségük van adatlapjaikat
előresorolni, kiemelni a többi adatlap közül. A kiemelés díját a Felhasználó a Voxinfo
Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. (Adószám: 12180439-2-41, Cégjegyzékszám: 01-09562739) által nyújtott emeltdíjas SMS szolgáltatás segítségével is kiegyenlítheti. Az SMS-sel
történő fizetés során felmerülő esetleges hibákért, és esetleges téves adatok megadásáért a
Társaság nem vállal felelősséget. A szolgáltatásról bővebben
a https://fizetes.voxpay.hu/aszf/ linken, valamint az alábbi elérhetőségeken tájékozódhat.
Levelezési, ügyfélszolgálati cím: 1034 Budapest, Bécsi út 100.
Telefon: (06-1) 225-7603
E-mail:info@voxinfo.hu
5.2. Az adatlap közzétételi szolgáltatás mindenkori előfizetési díjai a Honlap
„Csomagajánlatok” menüpontja alatt található. Az előfizetési díjak időről időre változhatnak.
Az előfizetési díjak bármely növekedésének közzététele a „Csomagajánlatok”, valamint
regisztrált Felhasználóként az „Előfizetés” lapon történik, és a közzététel napjától hatályos. A
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költségtérítéses Szolgáltatások megrendelésére, illetve igénybe vételére jelen szerződési
feltételek alkalmazandók.
5.2.1. Tájékoztató a bankkártyás fizetésről:
Az előfizetési csomagok, valamint a kiemelések díját bankkártyás online fizetéssel is ki lehet
egyenlíteni az alábbi feltételek szerint:
Az online bankkártyás fizetések az UAB Click2Sell rendszerén keresztül valósulnak meg
biztonságos 3D Secure, SSL protokollt használó kártyaelfogadó rendszere által.
(A 3D Secure a nemzetközi kártyatársaságok, a Visa és a MasterCard által kifejlesztett
azonosítási szabvány, amely a bankkártyával interneten végrehajtott tranzakciók (ekereskedelem) maximális biztonsága érdekében biztosítja a bankkártya-tulajodonosok
védelmét)
UAB Click2Sell adatai:
cégjegyzékszám: 300110581
székhely: Saulėtekio al. 15, LT-10224, Vilnius, Litvánia
e-mail: info@cardinity.com
képviselő: Egidijus Andreika
Engedélyezett fizetési intézményként működik a Litván Köztársaságban (fizetési intézmény
engedélyének száma No. 20; engedélyt a Litván Bank ad ki.)
A Click2Sell felügyeletét a Litván Bank végzi.
Központi címe: Gedimino pr. 6, LT-01103, Vilnius, Litvánia,
telefonszám +370 800 50 500
e-mail: pt@lb.lt
A Litván Bankról további információk a https://www.lb.lt/hu/ linken találhatóak.
A Click2Sell-re vonatkozó adatokat a Click2Sell gyűjti és tárolja a Litván Köztársaság Jogi
Személyek Nyilvántartásában, a nyilvántartás kezelőjében - SE Nyilvántartási Központban.





Bankkártyás fizetéshez az alábbi kártyatípusok kerülnek elfogadásra:
Mastercard vagy Maestro
Visa vagy Electron vagy Debit
Vpay
A bankkártya adatok a Társasághoz nem jutnak el. A Társaság a Felhasználó kártya-, illetve a
mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs
birtokában, abba betekintést nem nyerhet
Megrendelése véglegesítését követően a rendszer automatikusan átirányítja a Click2Sell
beépülő fizetési oldalára, ahol bankkártya adatainak megadásával tudja a rendelést kifizetni.
Sikeres fizetés esetén a fizető oldal automatikusan visszairányítja a szexmost.hu weboldalára.
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A bankkártyával történő fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Társaság nem vállal
felelősséget. A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt a Társaság a
Felhasználó által megadott e-mail címre küldi meg.
A bankkártyás fizetéshez a bankkártya számát, a lejárati dátumot és a kártya hátoldalon
található CVC kódot szükséges megadni, valamint előzetesen az adatlap közzétételekor egy
számlázási címet (név, cím, adószám).
A Click2Sell fizetési szolgáltató általános szerződési feltételei az alábbi oldalon érhető el:
https://cardinity.com/legal/terms-and-conditions
A Click2Sell fizetési szolgáltató adatvédelmi irányelvei az alábbi oldalon érhető el:
https://cardinity.com/legal/privacy-policy
5.3. Áraink a 2012.01.01-től érvényes áfát tartalmazzák. A tévedésből hibásan feltüntetett
díjakért Szolgáltató felelősséget nem vállal.
5.4. Adatlap közzétételi szolgáltatás igénybevétele esetén, Felhasználó köteles kiegyenlíteni
ezen Megállapodás értelmében a Szolgáltató által közzétett teljes díjat, a Honlapon található
fizetési módozatok valamelyikén.
5.5. Nem jár pénz-visszatérítés a Szolgáltatás olyan üzemszüneteire vagy elérhetetlenségeire,
amelyek nem a Szolgáltatónak felróható technikai problémákra vezethetők vissza.
5.6. Felhasználó kérésére az adatlap szüneteltetése esetén az előfizetési szerződés nem
módosul, az előfizetés megújulásán (idején és módján), valamint az előfizetési csomag
lejáratán nem változtat. Felhasználónak bármikor lehetősége van saját adatlapját
korlátlan ideig szüneteltetni, regisztrált adataival bejelentkezve, a ’Hirdetéseim’ menüre
kattintva, majd ott az ’Inaktiválom magam’ állapotot bekapcsolva.
5.7. Felhasználó által kitörölt saját adatlapja esetén, az előfizetési szerződés megszűnik, a
csomag lejártnak tekintendő, megújításra nincs lehetőség, továbbá a Szolgáltató nem vonható
felelősségre, s pénzvisszafizetési kötelezettsége sem keletkezik.
5.8. Szolgáltató árgaranciát vállal, azaz a megrendelt szolgáltatás esetén, függetlenül a
megrendelés leadása után történő árváltozásoktól, a visszaigazolásban szereplő árakon állítja
ki a számlát.
5.9. (Hamarosan elérhető szolgáltatás) Amennyiben a Felhasználó az Előfizetési csomag
vásárlásakor úgy kívánja, lehetősége van a csomag lejáratakor használatos automatikus
fizetési megújításra. Ez azt jelenti, hogy az előfizetése(i) - felmondás hiányában,
bankkártyával fizetve - automatikusan megújul(nak) az aktuális előfizetési időszak utolsó
napján. A vonatkozó díjak azon a fizetési módozaton kerülnek kiszabásra, amelyet az eredeti
tranzakciónál használt. Abban az esetben, ha csökkentett előfizetési díjú, időszakosan
kedvezményes ajánlattal élt, a Szolgáltatás automatikus megújítása alapáron történik. Az
alapár a Honlap „Csomagajánlatok” menüpontjában elérhető. A fenti eljárás az automatikus
megújítás felmondásáig folytatódik. A Szolgáltatás automatikus megújítását a következő
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megújulás előtt legalább 1 nappal Felhasználó bármikor felmondhatja az ügyfélszolgálatnak
jelezve.
5.9.1 (Hamarosan elérhető szolgáltatás) Az automatikusan megújított előfizetések díja
megegyezik eredeti előfizetésdíjával (függetlenül attól, hogy a Csomagajánlatok
menüpontban megjelenő díjakban történt-e változás). Ez alól kivételt képez, ha az eredeti
előfizetés díja időszakosan elérhető kedvezményes ajánlaton alapult. Ebben az esetben az
újabb díj a lapon feltüntetett aktuális alapdíj szerint kerül elszámolásra.
5.9.2. (Hamarosan elérhető szolgáltatás) Az előfizetési díj azon bankkártya terhére kerül
kiszabásra, amelyet a díjfizető Felhasználó az eredeti jogügyletnél használt.
5.9.3. (Hamarosan elérhető szolgáltatás) Az automatikus megújítás addig tart, amíg
bármelyik fél el nem határozza annak felmondását. A felmondást a Felhasználó, a Szolgáltató
ügyfélszolgálatának jelezve teheti meg a Kapcsolat menüpontban elérhető üzenetküldési
platformon keresztül, vagy az oldalra történő bejelentkezett állapotban, a főoldalon kattintható
ügyfélszolgálati chat ablakban küldött üzenetben írásban.
6. A Felhasználók jogosultságai, kötelezettségei
6.1. Felhasználók a Honlapot kizárólag a jóhiszeműség és a tisztesség követelményét betartva,
rendeltetésszerűen használhatják:
6.1.1. Ezáltal a Felhasználó a véleménynyilvánítási szabadságát csak mások jogainak sérelme
nélkül jogosult gyakorolni.
6.1.2. Az Adatlapon nem teheti közzé személyes adatait, úgymint teljes nevét, lakcímét, URL
címét vagy egyéb weboldalak elérhetőségét, sem egyéb olyan információt, mely által
Szolgáltató megkerülésének érdekében, továbbá erre utaló magatartással cselekszik.
6.1.3. Nem továbbíthat és/vagy tehet közzé információt, képet vagy bármely más olyan
anyagot, amely ellentétes bármely jogszabállyal, szabályzattal, rendelkezéssel vagy bármely
harmadik személy jogait sérti (beleértve többek között a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat
és a személyiségi jogokat, így különös tekintettel mások névhez, képmáshoz fűződő jogainak,
valamint emberi méltóságuknak, jó hírnevüknek, és a kiskorúak védelmére vonatkozó
jogszabályoknak a tiszteletben tartására).
6.1.4. Felhasználó a regisztrációkor saját magáról készült felvételt jogosult feltölteni, mely
elfogadható minőségű. A fotók nem tartalmazhatnak feliratokat, melyek személyes adatokat
tartalmaznak (pl. egyéb oldalakat hirdető url cím, stb).
A Felhasználó kijelenti, hogy az általa a tagság időtartama alatt bármikor feltöltött képen rajta
kívül látható személyek, vagy azok törvényes képviselői a felhasználáshoz hozzájárulásukat
adták.
6.1.4. A Felhasználó sem nyíltan, sem burkoltan nem használhatja a Szolgáltatást más
weboldal, szolgáltatás és/vagy üzlet reklámozására, beleértve többek között személyes URLek és/vagy más üzleti szolgáltatói telefonszámok közzétételét is az Adatlapon, különösen nem
ajánlhat fel vagy reklámozhat szexuális szolgáltatást.
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6.1.5. Felhasználó sem nyíltan, sem burkoltan nem szerezhet a tagok közül új ügyfeleket saját
tevékenységéhez, nem adhat vagy vehet termékeket és/vagy szolgáltatásokat a Szolgáltatás
igénybevételével.
6.1.6. Nem élhet vissza semmilyen módon a Szolgáltatással, vagy bármely, a Szolgáltatás
útján közzétett információval.
6.1.7. Nem kísérelhet meg jogosulatlan hozzáférést elérni bármely, a Szolgáltatáson található
információhoz, vagy bármely, a Szolgáltatást biztosító hálózathoz.
6.1.8. Nem tehet közzé és/vagy másolhat le semmilyen módon információkat, adatokat
melyekhez, mint szellemi termékekhez fűződő jogok mást illetnek, kivéve, ha előzetesen
megszerezte a jogosult hozzájárulását.
6.1.9. Nem másolhatja le sem egészében, sem részben a Honlapon található adatokat,
információkat, beleértve, de nem kizárólagosan, más Felhasználók adatlapján található
információkat, adatokat, fényképeket is.
6.1.10. Nem küldhet körleveleket, spam-eket és/vagy bármilyen tömeges e-mailt más
Felhasználóknak.
6.1.11. Semmilyen módon nem adhatja át, ruházhatja át, oszthatja meg felhasználói
jogosultságait és/vagy jogosíthat fel bármely harmadik személyt a szolgáltatás helyette
történő használatára.
6.1.12. Nem továbbíthat és/vagy tehet közzé és/vagy e-mailezhet más Felhasználó(k)nak
olyan információt, képet és/vagy más anyagot, amely pornográf, fajgyűlölő, sértegető,
rágalmazó, zaklató, megbotránkoztató, fenyegető tartalmú, becsületsértő és/vagy trágár.
Büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a Honlapon nem követ el a mindenkor
hatályos Btk. szerint jogsértő bűncselekményt.
6.1.13. Nem továbbíthat és/vagy tehet közzé és/vagy e-mailezhet más Felhasználó(k)nak
olyan információt, képet és/vagy más anyagot, amely alkalmas arra, hogy más Tagok politikai
és/vagy vallási meggyőződését sértse, illetve amelynek birtoklása, közzététele, továbbítása
jogszabályba ütközik.
6.1.14. Nem tölthet fel a Szolgáltatásra, illetve az azon belüli üzenetváltási platformokra
(Üzenőfal, Privát üzenetek) olyan anyagokat, amelyek vírust tartalmaznak, vagy szerzői jogi
védelem alá esnek.
6.1.15. Nem kísérelheti meg más Felhasználók személyes e-mailjeit elfogni.
6.1.16. Nem használhat olyan berendezést, szoftvert vagy programot, melyek megkísérelnek
beavatkozni a Honlap rendeltetésszerű használatába.
6.1.17. A Felhasználónak tilos többszörös regisztrációt létrehoznia a Felhasználók, valamint a
Szolgáltató megtévesztésének, illetve a díjfizetés elkerülése végett.
6.2. Amennyiben Felhasználó megsérti a fenti szabályok bármelyikét, úgy - a 7. fejezetben
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található rendelkezések alkalmazása tekintetében jogfenntartással élve - , jogot képezhetünk
jogosultságának törlésére, előfizetésének megszüntetésére, a kérdéses üzenetek, illetve
tartalom automatikus törlésére, Adatlapja akár részben, akár egészben történő közzétételének
meggátolására, törlésére és/vagy a Szolgáltatáshoz való hozzáférésének zárolására, a
Szolgáltatásból való kizárására akár részben, akár egészben, időszakosan vagy véglegesen,
kártérítés vagy bármely visszafizetés nélkül, az esetleges büntető-és/vagy polgári jogi
következmények mellett.
6.3. Regisztráció nélküli Felhasználó (Látogató)
A 6.1, és alpontjaiben, valamint 6.2 pontban előírt szabályok, jogok és kötelezettségek teljes
körűen érvényesek minden regisztráció nélküli Felhasználóra (Látogatóra) is.
6.3.1. Ingyenesen használhatja a Honlap számára elérhető összes funkcióját.
6.3.2. Felhasználó (Látogató) korlátlanul felel azért, hogy életkora vagy egyéb okból
kifolyólag a Szolgáltatás Felhasználó oldaláról történő igénybevétele, s ennek vonatkozásában
a Szolgáltató részéről történő szolgáltatásnyújtása nem ütközik jogszabályba, s nem minősül
jogellenesnek.
6.3.3. Felhasználó (Látogató) kijelenti, hogy szerződéskötési képessége nem korlátozott, jelen
szerződésben leírtakat megérti, elfogadja, s ennek tudatában használja a Honlapot.
6.3.4. Nem eszközölhet olyan cselekvéseket, aktivitásokat, módszereket a Honlapon, mely
szabálysértő magatartásra utal jelen ÁSZF-ben meghatározott szabályokkal, jogokkal
szemben, valamint a Honlap működésével szemben. Ide sorolható többek között az
Adatlapokon elérhető információk, adatok másolása, más rendszerben, weboldalon történő
közzététele, valamint egyéb tartalmak jogtalan másolása, lopása, közzététele.
6.3.5. Felhasználó (Látogató) tudatában van annak, hogy Szolgáltató nem kötelezett a
Felhasználói tartalmak mindenkori ellenőrzésére, s nem felelős ezen tartalmak
valóságtartalmáért, jogszerűségéért.
6.3.6. Felhasználó (Látogató) az ÁSZF elfogadásával vállalja, hogy a Honlapon elérhető
tartalmakat nem használja fel jogellenes célokra, s nem buzdít ilyen cselekvésekre más
Felhasználókat sem.
6.3.7. Felhasználó (Látogató) tudomásul veszi, hogy Szolgáltató rögzíti az általa használt IP
címet, a meglátogatott oldalak URL-jét, az oldal böngészésének időpontját, valamint
tudatában van annak, hogy a Honlap rendszere statisztikát készíthet az oldalon eltöltött
időből, a kattintások számából, irányultságából, s ezt felhasználhatja Marketing célokra.
6.3.8. Felhasználó (Látogató) tudatában van annak, hogy Szolgáltató bármilyen jogsértő, a
Honlap működésével, alapelveivel ellenétben álló szabálysértő magatartás észlelése esetén,
indoklás nélkül kizárhatja a Szolgáltatás igénybevételéből, s tőle a Szolgáltatást véglegesen
megtagadhatja.
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6.4. Regisztrált Felhasználó (adatlappal nem rendelkező)
6.4.1. A 6.1, 6.2 és 6.3. pontban és alpontjaiben előírt szabályok, jogok és kötelezettségek
teljes körűen érvényesek minden Regisztrált Felhasználóra is.
6.4.2. A Felhasználó érvényes felhasználónév és egy általa megadott jelszó meghatározásával
kialakított egyedi profil létrehozásával válhat Regisztrált Felhasználóvá, melyet a
regisztrációkor megadott érvényes email címére küldött aktiváló linkkel validálhat.
6.4.3. Regisztrált Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy az általa létrehozott Felhasználói
Tartalom közzétételével nem keletkezik a Honlap szabályzatával ellentétes, azt
megkerülendő, valamint jogsértő helyzet, körülmény.
6.4.4. Szolgáltatónak jogában áll Regisztrált Felhasználót előzetes értesítés nélkül
haladéktalanul törölni a rendszerből, s számára a szolgáltatását részben, vagy egészben
megszüntetni, amennyiben jogtalanul más személyek adataival, képmásával, személyes
információival visszaélnek, felhasználónevével védjegyet és/vagy más személy jogos és
méltányolható érdekeit sérti, obszcén, illetve trágár kifejezéseket használ, rasszista
magatartást tanúsít, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális hovatartozását sértő
kifejezés(eke)t használ bármilyen célból, a Honlap bármely felületén, bármilyen funkcióra.
6.4.5. Regisztrált Felhasználó, az általa elhelyezett tartalmakért ellenszolgáltatást nem
igényelhet.
6.4.6. Szolgáltató nem kontrollálja, nem ellenőrzi, s nem hagyja jóvá a látogatásokkal
összefüggő információkat.
6.4.7. Regisztrált Felhasználó a regisztrált email címével és jelszavával bejelentkezve a
Honlapra a „Profilom” menüben módosíthatja a regisztrációjakor megadott jelszavát, email
címét, belső privát üzenetek fogadásának lehetőségét, az adatlapjáról más Felhasználók által
rögzített értékelések láthatóságát, valamint a Honlap hírleveleire való feliratkozását.
Egyúttal tudomásul veszi, hogy a regisztrációkor megadott felhasználónevének módosítására
nincs lehetősége a visszaélések kiszűrésének céljából.
6.4.8. A Regisztrált Felhasználó vállalja, hogy a Honlap más Felhasználóival történő testi
érintkezésért ellenértéket nem kínál fel.
6.4.9. A Honlap adatbázisából való törlést a hello@szexmost.hu email címen írásban kérheti
Szolgáltatótól a Regisztrált Felhasználó. A törlés nem vonatkozik a többi felhasználóval
váltott Üzenőfali beszélgetésekre, belső privát levelezésekre.
6.4.10. Regisztrált Felhasználó vállalja, hogy kizárólag a valóságnak megfelelő tartalmakat
tesz közzé Szolgáltató Honlapján.
6.4.11. A 6.4.10 pontban hivatkozott tartalmakba a Felhasználó által használt név, becenév
jelen ÁSZF meghatározásában felhasználói tartalomnak minősül.
6.4.12. A Felhasználói Tartalom elhelyezésével az ehhez kapcsolódó jogokat (különösen az
esetleges szerzői- , személyiségi - , névviselési jog stb.) a mindenkor hatályos jogszabályok
által biztosított lehetőségek szerint Felhasználó a Szolgáltatóra ruházza át, vagy amennyiben
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ez a jogszabályok alapján nem engedélyezett, úgy a jogszabályok által lehetővé tett
legszélesebb körben engedélyezi.
6.4.13. Regisztrált Felhasználó által Szolgáltató Honlapján elhelyezett szerzői műnek
minősülő Felhasználói tartalomra vonatkozva nem kizárólagos, de időbeli, földrajzi és nyelvi
korlát nélküli engedélyt, vagy a jelen ÁSZF elkészültének/frissítésének időpontjában
ismeretes felhasználási módokra vonatkozó felhasználási jogot ad Szolgáltatónak, amely
kiterjed más online médiumokban történő megjelenítésre is (részben vagy egészben).

6.5. Adatlappal rendelkező Regisztrált Felhasználó
6.5.1. A 6.1, 6.2 és 6.3., valamint a 6.4 pontokban és azok alpontjaiben előírt szabályok, jogok
és kötelezettségek teljes körűen érvényesek minden Adatlappal rendelkező Regisztrált
Felhasználóra is.
6.5.2. Regisztrált Felhasználóként a Honlapon, a Hirdetéseim és/vagy Hirdetés feladása
menüben hozhat létre fényképes adatlapot, mellyel az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:
- jelen ÁSZF teljes körű elfogadása, szabályainak betartása
- szavatolja, hogy az adatlap által feltöltött adatok, információk, fényképek és videók valós
tartalommal bírnak
- a Szolgáltatóval együttműködve a Felhasználó vállalja, hogy Szolgáltató kérésére egy általa
meghatározott módon elkészített fényképpel igazolja a feltöltött adatok, fotók, videók
valódiságát,
- továbbá vállalja, hogy az arckép nélküli fényképekkel feltöltött adatlapja esetén, kizárólag a
weboldal ’Apróhirdetők’ hirdetési kategóriájába töltheti fel hirdetését.
6.5.3. Adatlappal rendelkező Regisztrált Felhasználó vállalja a Szolgáltató által közzétett
díjtáblázat szerinti költségek megfizetését adatlapjának közzététele céljából, és elfogadja a
választott díjtáblázat szerinti megfizetett csomagban foglalt feltételeket.
6.5.4. Adatlappal rendelkező Regisztrált Felhasználó elfogadja és vállalja, hogy közzétett
adatlapjáról más Felhasználók véleményt írhatnak, illetve értékelést adhatnak le rá a
Felhasználók védelme és tájékoztatása érdekében, ugyanakkor ezeket a véleményeket,
értékeléseket Felhasználó a saját közzétett adatlapjáról elrejtheti, a Profilom menüben elérhető
funkció bekapcsolásával.
6.5.5. Adatlappal rendelkező Regisztrált Felhasználó hozzájárul a saját maga által feltöltött
fényképes adatai, videói, fotói Szolgáltató általi teljes körű és mindenkori felhasználásához.
6.5.6. Adatlappal rendelkező Regisztrált Felhasználó kijelenti, hogy szexuális szolgáltatást
nem nyújt, s az önmaga által feltöltött, megadott, elhelyezett információk sem utalnak ilyen
szolgáltatásra.
6.5.7. A névfeltüntetés jogát Adatlappal rendelkező Regisztrált Felhasználó akként gyakorolja
bármely, jelen ÁSZF alapján történő felhasználás esetén, ahogyan azt a Felhasználói Tartalom
rendszerbe történő feltöltésekor gyakorolta azáltal, hogy Szolgáltató jogosult cégnevét, a
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Szolgáltatás nevét, logóját, márkajelzését feltüntetni forrásként.
6.5.8. A Szolgáltató Adatlappal rendelkező Regisztrált Felhasználóval szemben jogosult az új
adatlap megjelenítésének megtagadására, törlésére, valamint jelen ÁSZF-ben meghatározott
szabályokkal szembeni magatartás esetén, a meglévő, már közzétett adatlap megszüntetésére,
törlésére, ezen kívül akár teljes körű, akár rész szolgáltatásainak megtagadására. Amennyiben
az adatlap közzétételi díja már megfizetésre került és Szolgáltató annak elérhetőségét
megtagadja, letörli Honlapjáról, abban az esetben Felhasználó jogosult a díj időarányos
részének visszafizetésére.
6.5.9. Adatlappal rendelkező Regisztrált Felhasználó vállalja, hogy a személyes adatainak
kezelésére, valamint a szerzői művek nyilvánosságra hozatalához adott hozzájárulását
nem vonja vissza.
6.5.10. Adatlappal rendelkező Regisztrált Felhasználó vállalja, hogy adatlapjának inaktív
státusza esetén is jogosult Szolgáltató a korábban megadott adatainak, feltöltött fotóinak,
videóinak tárolására.
6.5.11. Felhasználó szavatolja, hogy kizárólag saját, személyes elérhetőségeit adja meg
regisztrációnál, valamint az adatlap feltöltésénél.
6.5.12. Adatlappal rendelkező Regisztrált Felhasználó vállalja, hogy partnerkeresés közben
mind saját maga, mind a partnere érdekében egészségük megőrzésére törekednek.
6.5.13. Adatlappal rendelkező Regisztrált Felhasználó vállalja, hogy a regisztrációkor
megadott adatait, mellyel később saját felhasználói fiókjához hozzáfér, más részére át nem
adja, adatainak megóvása érdekében mindent elkövet.
6.5.14. Felhasználó kijelenti, hogy teljes körű, időben korlátlan garanciát vállal a Honlap
rendszerébe feltöltött minden tartalmának, adatának, fotójának, videójának valódiságára,
naprakészségére, valamint a vonatkozó jogszabályi kereteknek való megfelelősségre.
6.5.15. Adatlappal rendelkező Regisztrált Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZFben meghatározott kivételeken kívül a Szolgáltatónak megfizetett díj, a Felhasználó kérésére
visszafizetésre nem kerül, de a díjtáblázat szerinti feltételek szerint felhasználható.
6.5.16. Felhasználó elfogadja, hogy adatlapjának, valamint Felhasználói státuszának törlése
nem jelenti a Szolgáltató és közte fennálló jogviszony megszűnését.
6.5.17. Adatlappal rendelkező Regisztrált Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató nem
tartozik felelősséggel a Honlapon szereplő felhasználói tartalomnak minősülő, más
Felhasználók által készített Adatlapokra adott értékelésekért.
6.5.18. Szolgáltató Felhasználó kérésére technikai segítséget nyújthat a felhasználói tartalom
Honlapon történő elhelyezésében, amelyről kijelentik, hogy a Felek közötti felelősségi
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viszonyokat nem érinti.

7. Regisztrált felhasználói státusz megszűnése
7.1.Normál felmondás
7.1.1. Regisztráció megszüntetése felmondással: Adatlappal nem rendelkező felhasználók,
bármikor, bármely okból, azonnali hatállyal felmondhatják tagságukat a Honlap/Kapcsolat
menüpontban beküldött kapcsolat felvételi lapon keresztül vagy a hello@szexmost.hu email
címre elküldött levélben. Az ilyen tagságot Szolgáltató is bármikor, indoklás nélkül és
azonnali hatállyal felmondhatja.
A jelen pont szerinti felmondás a 10.1. pont szerinti jogkövetkezményeket vonja maga után,
és csak abban az esetben gyakorolható, ha nem rendelkezik Adatlappal, vagy Adatlapja a
felmondással egyidejűleg megszűnik.
7.1.2. Adatlappal rendelkező felhasználás megszüntetése rendes felmondással:
7.1.2.1. Bármely okból, az automatikus megújítás felmondásával (az 5.9. pontban írtaknak
megfelelően) felmondható a Honlap/Kapcsolat menüpontban beküldött kapcsolat felvételi
lapon keresztül vagy a hello@szexmost.hu email címre elküldött levélben. A felhasználást
Szolgáltató is bármikor felmondhatja, melyről írásban értesíti Felhasználót.
7.1.2.2. Adatlappal rendelkező felhasználók esetében a rendes felmondása kizárólag a
díjköteles Szolgáltatásokra történő előfizetés megszűnését vonja maga után, melynek
joghatásaira a 10.2. pont rendelkezései irányadók. Amennyiben Felhasználó egyúttal a
regisztrációját is fel kívánja mondani, ezt a díjköteles szolgáltatás felmondása után, az
aktuális előfizetési periódus lejártát követően teheti meg a 7.1.1. pontban írtak szerint.
7.2. Rendkívüli felmondás
7.2.1.1. Adatlappal rendelkező Regisztrált Felhasználót a rendkívüli felmondási jog az alábbi
esetekben illeti meg:
a. A Szolgáltató által módosított és a Honlapon közzétett szerződési feltételekkel nem ért
egyet – mely felmondást a módosított Szerződési Feltételek hatálybalépéséig gyakorolhatja,
vagy
b. a Szolgáltatást a Szolgáltatónak felróható okokból legalább 3 napja nem biztosítja.
7.2.1.2. Rendkívüli felmondás esetén az Adatlappal rendelkező Regisztrált Felhasználó
tagsága azonnali hatállyal megszűnik. Az általa már előfizetett, de rendkívüli felmondás miatt
igénybe nem vehető előfizetési időszakra vonatkozó – általa teljesített – díj visszajár, a díj
visszafizetésével kapcsolatos esetleges költségek Szolgáltatót terhelik.
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7.2.1.3. Adatlappal rendelkező regisztrált Felhasználó 7.2.1. pont szerinti, saját maga általa
kezdeményezett rendkívüli felmondása csupán a 10.2. pont szerinti jogkövetkezményeket
vonja maga után. Amennyiben Felhasználó egyúttal a regisztrációját is fel kívánja mondani,
ezt a díjköteles szolgáltatás felmondása után, az aktuális előfizetési periódus lejártát követően
teheti meg a 7.1.1. pontban írtak szerint.
7.2.2. Szolgáltatót illető rendkívüli felmondás jogköre
7.2.2.1. Amennyiben Adatlappal rendelkező Felhasználó elmulasztja a díjköteles
szolgáltatások díjának megfizetését Szolgáltató részére, úgy Szolgáltatónak jogában áll
azonnali hatállyal felmondani a szolgáltatást, amely az elmaradt díjak megfizetése alól nem
mentesítik Felhasználót.
7.2.2.2. Szolgáltató alkalmazhatja a rendkívüli felmondást, amennyiben Felhasználó megsérti
jelen ÁSZF feltételeit vagy valamely jogszabály rendelkezéseit, legyen az szerződésszegés
vagy jogszabályszegés akár egyszeri, akár folytatólagos; vagy
7.2.2.3. Szolgáltató Felhasználóhoz intézett felhívásától számított 3 napon belül elmulasztja
biztosítani az elégséges információt ahhoz, hogy Szolgáltató megállapíthassa bármely, a
Felhasználó által közzétett információ hitelességét és/vagy érvényességét, vagy amennyiben
Felhasználó elmulasztja az olyan információ eltávolítását, amely sérti Szolgáltató jogait vagy
mások jogait, ez esetben Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármely, 7.2.2.4. pont szerinti
jogát további értesítés, kötelezettség vagy bármely más kimentési lehetőség biztosítása nélkül
gyakorolja.
7.2.2.4. Amennyiben a 7.2.2. pontokban meghatározott események bármelyike Felhasználóval
kapcsolatban bekövetkezik, úgy Szolgáltatónak jogában áll:
7.2.2.4.1. azonnali hatállyal felmondani Felhasználó tagságát, azaz jelen szerződést és
regisztrációt, valamint a Szolgáltató által kezelt személyes adatokat törli a Felhasználóra
vonatkozóan
7.2.2.4.2. azonnali hatállyal, figyelmeztetés nélkül felfüggeszteni és/vagy megszüntetni
hozzáférését a Szolgáltatáshoz, Felhasználó által feltöltött tartalmakat törölni és/vagy
7.2.2.4.3. úgy rendelkezni, hogy valamennyi, Felhasználó által teljesítendő pénzszolgáltatás
azonnali hatállyal esedékessé, fizetendővé, és követelhető váljon
7.2.2.4.4. mindezek mellett pénz-visszafizetési kötelezettsége Szolgáltatónak nincs.
7.2.2.4.5. Az Adatlappal rendelkező Felhasználókkal szemben gyakorolt, 7.2.2.4. pont szerinti
rendkívüli felmondás a felhasználási jogviszonyt is azonnali hatállyal megszünteti (a 10.1.
pont szerinti jogkövetkezmények beállnak).
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8. Adat törlés igénylés
A Honlapon közzétett Adatkezelési Szabályzat szerint Felhasználónak bármikor jogában áll
nyilvántartott adatainak törlését kezdeményezni Szolgáltatótól, amennyiben:
8.1. Nem minősül Adatlappal rendelkező regisztrált Felhasználónak, a 6.5.19. pont szerint
bármikor gyakorolható az azonnali hatályú felmondás, amely nyilvántartott adatainak
egyidejű törlését is jelenti.
8.2. Adatlappal rendelkező regisztrált Felhasználónak minősül, az ügyfélszolgálattal felvette a
kapcsolatot, akik a tagság megszüntetése formanyomtatvány elküldésével, s Felhasználó általi
kitöltésével bármikor kérheti adatai törlését, amely az Adatlap, valamint a regisztráció
megszűnésén felül a 10.1. pont szerinti jogkövetkezményeket is maga után vonja.
8.3. Felhasználó, az adatai törlését bármikor, indok- és korlátozásmentesen, előfizetési
időszaktól függetlenül kérheti, azonban az általa már kifizetett díjakat visszafizetni a
Szolgáltató nem köteles.
8.4. Az 5.9. pontra való tekintettel, adatok törlése iránti eljárást Adatlappal rendelkező
Felhasználó az aktuális előfizetési időszak lejártát megelőző egy napon belül csak abban az
esetben indíthatnak, ha az automatikusan meghosszabbodott előfizetési időszakra járó díjat
már megfizette.
8.5. Továbbá felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy közzétett adatlapjukat bármikor
önkéntesen is törölhetik Profiljukba bejelentkezve a ’Hirdetéseim’ menüpontban. Ezáltal a
többi felhasználó és látogató számára, a Felhasználó által közzétett adatlap azonnal eltűnik az
oldalról. Bármely okból kifolyólag, az önkéntes hirdetés törlés a fennálló előfizetési időszak
pénzvisszafizetését nem vonja maga után Szolgáltató részéről. Szolgáltató ez esetben nem
köteles a pénzvisszafizetésre.

9. Felmondási jog
9.1. Adatlappal rendelkező Felhasználó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a
szerződéstől. Ha korábban kérelmezte, hogy a fenti felmondási határidőn belül kezdődjön
meg a szerződés teljesítése, akkor is jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a
szerződést.
Ebben az esetben azonban, köteles megtéríteni Szolgáltató számára a szerződés
megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget.
Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével
jár le.
Felhasználó, az elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles
eljuttatni a Szolgáltatóhoz elektronikus úton küldött levél útján az alábbi elérhetőségen:
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hello@szexmost.hu
Elállás esetén a 10.1. pont szerinti jogkövetkezmények azonnali hatállyal beállnak. Továbbá
haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a
Felhasználó által kifizetett díjat, a díj visszautalásával felmerülő esetleges költségek
Szolgáltatót terhelik.
9.2. Adatlappal nem rendelkező Felhasználó az általa igénybe vehető szolgáltatásokhoz
ingyenesen fér hozzá, ezért őt külön elállási jog sem illeti meg. Azonban e Felhasználók a
7.1.1. pont szerinti felmondási jogukat bármikor – így a szerződés megkötését követő 14
napon belül is – korlátozásmentesen gyakorolhatják, melynek jogkövetkezményei számukra
az elálláséval megegyezők.

10. A regisztráció, tagság és az előfizetés megszűnésének jogkövetkezményei
10.1. A regisztráció, tagság megszűnésekor a Felhasználó adatlapja azonnal törlésre kerül, és
valamennyi, jelen szerződésből eredő felhasználói joga azonnali hatállyal megszűnik.
10.2. A regisztráció, tagság jogviszony megszűnésekor az Adatlappal rendelkező tagoknak fizetési módozatuktól függően - az előfizetés automatikus megújítása szolgáltatást külön is fel
kell mondaniuk. Az automatikus megújítás felmondásához szükséges technikai lépésekre
jelen ÁSZF-ben minden Felhasználót figyelmeztetünk. Ezért jelen megállapodás
elfogadásával Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben elmulasztja az automatikus
megújítás felmondását, úgy tőle a Szolgáltató – a fizetési módozattól függően – a következő
előfizetési periódusra esedékes díjat is levonhatja. Az automatikus megújítás felmondásának
elmaradásából eredő felelősség kizárólag a volt Felhasználót terheli, az ilyen mulasztással
kapcsolatban a Felhasználó Szolgáltatóval szemben igényt nem támaszthat.
10.3. Adatlappal rendelkező Felhasználó tagságának, felhasználásának megszűnésekor csupán
előfizetése és az ebből adódó többletjogai szűnnek meg (a 7.2.2.4.5., a 8.3 és a 9.1 pontokban
szabályozott esetek kivételével, mely esetekben a 10.1. pont szerinti jogkövetkezmények is
beállnak). Azon egykori Adatlappal rendelkező Felhasználók, akiknek csak az adatlapja szűnt
meg, Regisztrált Felhasználónak minősülnek; a Regisztrált Felhasználóknak járó jogok illetik,
illetve kötelezettségek terhelik őket.

11 .Szerzői jogok
Miután a https://www.szexmost.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a
https://www.szexmost.hu weboldalon megjelenő tartalmak, vagy azok bármely részletének
letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való
felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Társaság írásos
hozzájárulása nélkül.
A https://www.szexmost.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni
írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
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A Társaság fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire,
az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.
Tilos a weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a
Megrendelői azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan
alkalmazás használata, amellyel a weboldalon vagy annak bármely része módosítható vagy
indexelhető.

12. Szavatosság
12.1. A Szolgáltatást a Szolgáltató jelenlegi formájában biztosítja Felhasználó számára, és
nem garantált, hogy a Szolgáltatás vagy annak bármely része meg fog felelni Felhasználó
követelményeinek, céljainak és/vagy elvárásainak. A Társaság csak a Szolgáltatást biztosítja,
nem pedig annak eredményességét, így nem felel azért, ha az előfizetés tartama alatt
Felhasználónak nem jön létre kapcsolata más Felhasználókkal.
12.2. A Társaság nem szavatol a Szolgáltatáson keresztül hozzáférhető információkért
semmilyen formában.
12.3. A Társaság nem vállal szavatosságot a Szolgáltatásban, annak eredményeiben,
hozzáférhetőségében, és/vagy a háborítatlan használatában bekövetkezett olyan hibákért,
melyek a telefonhálózat vagy a vonalak, a számítógépes online rendszerek, szerverek vagy
szolgáltatók, számítógépes berendezések, szoftverek, e-mail, vagy az Internet zsúfoltságából,
nem megfelelő működéséből adódnak.

13. A Szolgáltatás igénybevétele
13.1. Jelen Ászf-ben meghatározott Honlap kizárólag egy fórum, amely arra szolgál, hogy az
Adatlappal rendelkező Felhasználók saját magukról információt tegyenek közzé, ezáltal
lehetővé tegye számukra, hogy saját belátásuk szerint kapcsolatba lépjenek más
Felhasználókkal a Szolgáltatáson keresztül.
13.2. Felhasználó jelen Ászf elfogadásával kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy az
információk, amelyeket más Felhasználók Adatlapjukon közzétesznek, azt tükrözik, ahogyan
ők saját magukat jellemzik vagy szeretnék bemutatni. Javasoljuk, hogy az Adatlappal nem
rendelkező Felhasználó ne feltételezze, hogy bármely Adatlapon található információ
szükségszerűen helyes és pontos.
13.3. Szolgáltató nem ellenőriz le minden egyes Adatlapot a tekintetben, hogy azok helyesek
és nem félrevezetők-e. Nem állítja vagy szavatolja, hogy az Adatlapokon szereplő
információk helyesek, és nem vállal semmilyen kötelezettséget arra nézve, hogy ellenőrizzen
bármely információt, bármely Adatlapon.
13.4. Mielőtt Felhasználó valamely Adatlapon található információra, vagy olyan
információra hagyatkozva cselekedne, amelyhez a Szolgáltatáson keresztül jutott hozzá, a
Társaság javasolja, hogy Felhasználó – saját költségén – tegyen meg minden olyan
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erőfeszítést, melyről úgy gondolja, hogy szükségesek ahhoz, hogy megbizonyosodjon az
információk igazságtartalmáról és helyességéről.
13.5. Amennyiben a Szolgáltatáson keresztül a Felhasználó bárkivel találkozót egyeztet, ezt
saját kockázatára teszi. A Szolgáltató (Társaság) javasolja, hogy Felhasználó tegyen meg
minden óvintézkedést, amelyet személyi biztonsága szempontjából szükségesnek ítél
megtenni.

14. Felelősség a Felek között
14.1. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás Felhasználó és/vagy más Felhasználó
által okozott hibáiért, vagy amely hibák okozásához bármely Felhasználó hozzájárult.
Ugyanígy, Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha Felhasználó, más Felhasználók
számára hozzáférhetővé tett adatait e tagok rendeltetésellenesen használják fel.
14.2. Szolgáltató nem vállal felelősséget annak következményeiért, hogyha bármely –
Felhasználó által utalt – pénzösszeg nem kerül teljes egészében megfizetésre az
esedékességkor.
14.3. Amennyiben olyan probléma adódik, melyért Felhasználó szerint Szolgáltató
felelősséggel tartozik, ésszerű lehetőséget kell adnia arra, hogy a hibát Szolgáltató orvosolja,
mielőtt Felhasználó, a hiba saját maga általi kijavítása érdekében bármely költséget és/vagy
kiadást vállalna. Ellenkező esetben Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.
14.4. Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan követelésekért, melyek a Szolgáltatás
használatából vagy abból adódtak, hogy Felhasználó megbízott olyan információban és/vagy
egyéb más anyagban, amely a Szolgáltatáson keresztül érhető el, vagy amelyet más
Felhasználók juttattak el Felhasználónak.
14.5. Előfordulhat, hogy a Szolgáltatás használatából adódóan más Felhasználók, és/vagy
jogosulatlan személyek (hackerek) hozzáférnek és visszaélnek a Felhasználóra vonatkozó
információkkal. Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan visszaélésekért, melyeket más tagok
vagy engedély nélküli felhasználók követtek el Felhasználóra vonatkozó olyan információival
és/vagy más anyaggal kapcsolatban, amelyet Felhasználó tett közzé, vagy juttatott el más
Felhasználók részére a Szolgáltatáson keresztül.
14.6. Felhasználónak kötelessége csökkenteni minden kárt, sérülést, költséget és kiadást,
melyek a fenti rendelkezések alapján érhetik.
14.7. Szolgáltatónak a szerződésből fakadó esetleges felelőssége esetén az általa fizetendő
kártérítés mértéke nem haladhatja meg annak az összegnek az ötszörösét, melyet Felhasználó
a Szolgáltatásért fizetett jelen szerződés hatálya alatt.
14.8. Szolgáltató felelőssége jelen szerződésben szereplő kizárásai vagy korlátozásai nem
vonatkoznak a felelősség azon eseteire, mely esetekben a felelősséget jogszabály alapján
kizárni vagy korlátozni nem lehetséges.
14.9. Jelen szerződés nem zárhatja ki vagy korlátozhatja Felhasználónak a fogyasztóvédelmi
20

jogszabályok által biztosított azon jogait, amelyeket kizárni vagy korlátozni nem lehetséges.
14.10. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás olyan késedelmes teljesítéséért
és/vagy más hasonló problémákért, amiket ésszerűen befolyásolni nem áll módjában,
beleértve – nem kizárólagosan – a vis majort, háborút, árvizeket, járványokat, tűzesetet,
munkaügyi vitákat, sztrájkokat, munkabeszüntetéseket, lázadásokat, polgári zavargásokat,
rosszhiszemű károkozásokat, robbanásokat, kormányrendelkezéseket és hasonló eseményeket.
14.11. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználók valótlan állításaiért. Ezért is
lényeges Felhasználónak bizonyos elővigyázatossági lépéseket megtennie, mielőtt egy másik
Felhasználóval találkozna. Semmilyen felelősség nem terheli Szolgáltatót a találkozókért
szexmost.hu Felhasználók között, vagy olyan találkozókkal kapcsolatban, melyek a weboldal
és annak szolgáltatásai kapcsán Tagok és nem-tagok, összességében a Felhasználók között
jönnek létre.

15. Kártérítési kötelezettség
Felhasználó vállalja, hogy kártérítést fizet bármely kárért, eljárásért, elmaradt haszonért,
veszteségért, díjért, kiadásért, költségért (beleértve a megemelkedett adminisztrációs
költségeket és perköltségeket teljes kártalanítási alapon), követelésért, perért és bármely más
kárért és/vagy tartozásért, melyet a Szolgáltatás általa történő használatából, az általa a
Szolgáltatáson keresztül közzétett információkból és/vagy egyéb más anyagból, a szerződés
bármely megsértéséből, bármely károkozó cselekményből, mulasztásból és/vagy jogszabályi
kötelezettség megsértéséből adódóan Szolgáltató szenved el.

16. Panaszkezelés rendje
Felhasználónak a díjfizetés, vásárlás során esetlegesen felmerülő panaszait a jelen ÁSZF-ben
rögzített elérhetőségek valamelyikén teheti meg. A Panaszkezelésünk minden esetben
térítésmentes.
16.1. Szóbeli panasz
Felhasználó szóbeli panaszait Szolgáltató haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint
azonnal orvosolja. Amennyiben a panaszkezelés módjával Felhasználó nem ért egyet vagy a
panasz azonnali orvoslására nincsen lehetőség, úgy panaszáról Szolgáltató jegyzőkönyvet
vesz fel, és annak tartalmát egyezteti, illetve jóváhagyatja Felhasználóval.
A jegyzőkönyv másolati példányát átadja Felhasználó részére. A panaszt annak beérkezését
követően Szolgáltató megvizsgálja és a panasszal kapcsolatos álláspontjáról a benyújtástól
számított 30 napon belül indokolással ellátott választ küld.
A fenti eljárás az irányadó a telefonon közölt panaszokra is.
A panaszról készült jegyzőkönyv a következők adatokat tartalmazza:
a) a Felhasználó nevét, email címét;
b) a lakcímét, illetve amennyiben szükséges, levelezési címét;
c) a panasz előterjesztésének helyét, idejét, módját;
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d) a panasz részletes leírását

16.2. Írásbeli panasz
Írásbeli panasz esetén a panaszügyet a beérkezést követően Szolgáltató megvizsgálja és
vizsgálat eredményéről a panasz közlését követő 30 napon belül írásbeli választ küld. Igény
esetén a vizsgálat eredményéről Szolgáltató elektronikus úton értesíti Felhasználót. A panaszt
a hatályos jogszabályi előírások alapján a vizsgálja meg, utasítja el, vagy orvosolja.
Válaszlevelében Szolgáltató kitér a panasz teljes körű kivizsgálásának eredményére, a panasz
orvoslása érdekében tett intézkedésekre, elutasítás esetén pedig az elutasítás indokaira.
A tájékoztatását egyértelmű, közérthető indokolással látja el, melynek során egyszerű
nyelvezetet használ, kerülve a jogi szakkifejezések indokolatlan használatát. Törekszik arra,
hogy válaszlevelében valamennyi kifogásra érdemi választ adjon.

16.3. Panasznyilvántartás
A panaszkezelés során Szolgáltató a következő adatokat kezeli
• Felhasználó nevét
• lakcímét, illetve levelezési címét
• telefonszámát
• értesítés módját
• panasz leírása, oka
• panasszal kapcsolatos igények
• a panasz alátámasztásához szükséges, Felhasználó birtokában lévő dokumentumok másolata
• a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adatok
A panaszkezelés során Felhasználó által benyújtott adatokat az információs és önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek
megfelelően kezeli Szolgáltató.
Az írásbeli panaszokat, továbbá az azokra adott válaszokat Szolgáltató öt évig archiválja. A
megőrzési idő elteltével az adathordozókat (okiratokat) leselejtezi. A panasznyilvántartásban
rögzített személyes adatokat kizárólag a panaszügyek regisztrálásának és a panaszügyek
elbírálásának céljából használja fel.
16.4 Jogorvoslat
Amennyiben Felhasználó panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz
kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, vagy bármilyen fogyasztói
panaszt kíván Felhasználó benyújtani, úgy a területileg illetékes járási kormányhivatalhoz
fordulhat. Erről bővebb információ az alábbi linken érhető el: http://jarasinfo.gov.hu.
16.5 Online vitarendezési platform
Felhívjuk figyelmét, hogy az Európai Parlament és a Tanács, a fogyasztói jogviták online
rendezéséről szóló 524/2013/EU rendelete, illetve az Európai Parlament és a Tanács
2013/11/EU irányelvét is végrehajtó, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
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rendelkezéseinek megfelelően, panaszait az alábbi címen – közvetlenül - is bejelentheti:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU
Felhasználó panaszának bejelentési feltétele, hogy a panasza Szolgáltatónak olyan
szolgáltatásával legyen kapcsolatos, amelyet nem ingyenesen, hanem ellenérték ellenében vett
Felhasználó igénybe. További feltétel, hogy az Európai Unió területén lakó, olyan uniós
polgár legyen Felhasználó, aki a szolgáltatásokat nem Magyarország területéről veszi
igénybe. Fontos, hogy az online vitarendezési platform nyújtotta lehetőséggel olyan
szolgáltatással kapcsolatban éljen, amelynek igénybe vételét az Európai Unió területén
kezdeményezte. Panaszát az Európai Unió a magyarországi online vitarendezési
kapcsolattartó ponthoz fogja továbbítani.

17. Vegyes Rendelkezések
17.1. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné
válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
17.2. Amennyiben Társaság az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás
elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő
lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a
Társaság egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez
vagy kikötéséhez, nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az
adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
17.3. A Honlapon keresztül történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az internet
lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a
böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell
felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az
azon tárolt adatok védelméről.
17.4. A Társaság nem felel a vis maiorból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső
események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan
- a weboldal használatából, vagy üzemzavarából,
- az adatok bárki által történő megváltoztatásából,
- az információtovábbítási késedelemből adódó,
- vírusok okozta,
- szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő,
vonal, vagy rendszerhibából adódó károkért.
17.5. A Társaságot semmilyen felelősség nem terheli, amennyiben a fizetésből adódóan
bármilyen probléma a Felhasználó által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatok miatt
következik be.
17.6. A Társaság minden felelősséget kizár a honlap használói által tanúsított magatartásokért.
Társaság és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
17.7. Jelen szerződés kizárólag a Társaság és Felhasználó között jött létre, harmadik
személyek jelen megállapodás által nem szerezhetnek jogot, így harmadik személyek nem
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jogosultak a szerződés teljesítését kikényszeríteni. A szerződés létrejöttével harmadik
személyek bármely, jelen szerződés végrehajtására vonatkozó joga az említett harmadik
személy beleegyezésére való tekintet nélkül megszűnik.
17.8. Felhasználó nem engedményezheti harmadik személyre a Megállapodást, vagy bármely,
a Szolgáltatásra vonatkozó jogát. Ellenben Szolgáltatónak jogában áll átruházni a
Szolgáltatásra vonatkozó, jelen szerződésből származó bármely jogát és kötelezettségét.
Amennyiben Szolgáltató döntése szerint jogai harmadik személyre szállnak, Szolgáltató
szabadul a jelen szerződésből adódó összes felelősség alól.
17.9. Amennyiben Felhasználó észleli, hogy a weboldalon közzétett valamely tartalom sérti a
szellemi alkotásaihoz fűződő jogait, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba
foglalt nyilatkozatával hozhatja a jogsértést Szolgáltató tudomására, valamint kérheti, hogy a
jogsértő tartalmat távolítsa el. Az értesítésnek tartalmaznia kell a sérelem tárgyát és a
jogsértést valószínűsítő tények megjelölését, a jogsértő tartalmú információ azonosításához
szükséges adatokat, nevet, lakcímet, illetve székhelyét, telefonszámát és e-mail címét.
17.10. Nem jelenti a szerződésszegés jóváhagyását vagy nem ad alapot egyéb más
szerződésszegésre, hogyha Szolgáltató nem lép fel haladéktalanul a Felhasználó esetleges
szerződésszegő magatartása ellen.
17.11. Jelen dokumentum tartalmazza a Szolgáltató és a Felhasználó, mint Felek között
létrejött teljes megállapodást. Ha valamely illetékes hatóság jelen Megállapodás bármely
rendelkezését akár részben, akár egészében érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak tartja,
az érintett rendelkezés fennmaradó része, továbbá a Megállapodás további rendelkezései
érintetlenül hatályban és érvényben maradnak.
17.12. Amennyiben Felhasználónak a Szolgáltatással kapcsolatos megjegyzései, illetőleg a
Szolgáltatás tökéletesítésére vonatkozó olyan ötletei vannak, amelyeket megosztana
Szolgáltatóval, ezeket e-mailben juttathatja el a Kapcsolat menüpont alatt található
elérhetőségre. Ennek kapcsán Felhasználó figyelembe veszi, hogy ezzel egyúttal feljogosítja
Szolgáltatót és rajta keresztül harmadik személyeket arra, hogy Felhasználó ötleteit vagy
megjegyzéseit további kompenzáció nélkül, ingyenesen, területileg, időben, a felhasználás
módjára és mértékére nézve korlátozás nélkül felhasználják, változatlanul vagy átdolgozott
formában a Szolgáltatásba beépítsék, tekintet nélkül az ötletek egyéni, eredeti jellegére.
18. Adatvédelem
A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:
https://beta.szexmost.hu/gdpr.pdf
Adatkezeléssel kapcsolatos észrevételeit, panaszait a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) felé teheti meg.
Jelen szerződési feltételeket pdf formátumban letöltheti innen:
http://www.szexmost.hu/aszf.pdf
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19. Vonatkozó jogszabályok
A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok
vonatkoznak:
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes
szabályairól
19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében
eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február
28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján
történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb
formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet,
továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április
27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Enternova Kft.
2020. Április 5.

Utolsó módosítás: 2021. január 18.
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